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‘ஏறக் ைறய	எண்பதாண் க்காலம்’
	‘ெதாடர்ந் 	நைடெபற்ற’
‘தந்ைத	ெபரியார்	அவர்களின்’



‘நல் பேதச	ெமாழிகளால்	விழிப்பைடந்த’
‘ெபரியார்வழி	நடப்பவர்க் ’
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“ றத்தினில்	ெவ த் ம்	அகத்தினில்	க த் ம்”
	ெபாய்தைன	ெமய்ெயனப்	ேப ம்“

“திறத்ெதா 	நா ம்	தீைமேய	 ரிந் ”
	திரிந்தி 	மாந்தர்கள்	ந ேவ”

“ றத்தினில்	க த் ம்	அகத்தினில்	ெவ த் ம்”
	ெபா ந்திய	ெசால்ேலா ம்	ெசயல்கைள“

“அறத்தினிற்	பிறழா	 ணர்ந்தநம்	ெபரியார்”
	அன்பர்கட்	கிந்த ல்	பைடயல்!”
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9,	தி மைல	சாைல,

ெசன்ைன-600	017.

ெதாைலேபசி:	8266866

நாள்	10.10.2001
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தமிழ்	 தறிஞ ம்,	 அறிவியல்	 இலக்கிய	 ஆர்வல மாக	 விளங் கிற	 ெபரியவர்
ேபராசிரியர்	டாக்டர்	 ந. ப் ெரட் யார்	அவர்கள்.	 “தந்ைத	ெபரியார்	சிந்தைனகள்”
என்ற	 தைலப்பில்	 ெசன்ைனப்	 பல்கைலக்	 கழகத்தில்	 ஆற்றிய	 ெசாற்ெபாழி கள்
லாக	உ ப்ெபற்றி க்கிற .

இந்த	 லில்	ெமாத்தம்	194	தைலப் களில்	க த் க்கள்	வழங்கப்பட் ள்ளன.

தமிழ்ச்ெசம்மல்	 கைலமாமணி	 டாக்டர்	 ப் ெரட் யார்	அவர்கள்	அ ைமயான	 பல
தமிழ்	 ல்கைள	ஆக்கியி க்கிறார்கள்.	 என்றா ம்	 தந்ைத	 ெபரியாைரப்	 பற்றிய
இந்த	ஆய் 	 ல்	பல	வைகயி ம்	சிறப் ப்	ெப கிற	 லா ம்.

ஏெனனில்	 தமிழ்	 இலக்கியங்களில்	 அல்ல 	 தமிழ்நாட் ல்,	 எந்தத்	 தைலப்பி ம்
யாைரப்	பற்றி ம்	எ வ 	அல்ல 	ஆய் 	ெசய்வ 	மிக	எளிதா ம்.



ஆனால்	இ பதாம்	 ற்றாண் ல்	தமிழ்ச்	 ச தாயத்ைதத்	தட் 	 எ ப்பிய	தந்ைத
ெபரியாைரப்	 பற்றி,	 அவ ைடய	 சிந்தைனகைளக்	 றித் 	 ஆய் 	 ெசய்வ
என்ப ,	சர்க்கஸ்காரன்	கம்பி	ேமல்	நடப்ப 	ேபான்ற	ஒ 	காரியமா ம்.

ஏெனனில்	 தந்ைத	 ெபரியார்	 இந்த	 மண்ணில்	 பல்ேவ 	 வைகயான	 சிந்தைன
விைதகைள	விைதத்தி க்கிறார்.	தந்ைத	ெபரியா ைடய	 ணம்,	க த் க்கைள
விைதத் விட் ச்	 ெசல்வாேர	 தவிர,	அ 	 ைள	 விட்டதா,	 வளர்ந் 	 வ கிறதா
என்பைதப்	பற்றிக்	கவைலப்படாதவர்.

ஏெனனில்	விைதப்ப தான்	அவ ைடய	 ேநாக்கேம	 தவிர,	அ 	விைளந் 	 பலன்
த கிறதா	 என் 	 பார்த் ,	 அந்தப்	 பலைன	 அ பவிப்பதற்காகக்	 காத்தி ப்ப
அவ ைடய	ேநாக்கம்	அல்ல;	அவ ைடய	பழக்க ம்	அல்ல.

அவர்	விைதத்த	விைதகள்	 ைளயிட் ,	ெச யாகி	வளர்ந் 	மரமாகி	சிலவற்றில்
பலன்	தந் 	ெகாண் க்கிற 	என்றால்,	அவைரத்	ெதாடர்ந் 	ேபரறிஞர்	அண்ணா
ேபான்ற	தைலசிறந்த	ெதாண்டர்கள்	தந்ைத	ெபரியா க் க்	கிைடத்த	பலன்தான்.

ஆனால்	தந்ைத	ெபரியார்	இந்த	விைதகைள	விைதப்பதற் ச்	சந்தித்த	எதிர்ப் கள்,
ெந க்க கள்,	 ஏளனங்கள்,	 ஏசல்கள்	 இைவகைளெயல்லாம்	 தாங்கிக்	 ெகாண்
எதிர்த் 	 இக்க த் க்கைள	 விைதப்பதற் ரிய	 வலிைமைய	 தமிழ்	 மண்ணில்
தந்ைத	 ெபரியார்	 மாத்திரேம	 ெபற்றி ந்தார்.	 அதனால்தான்	 ‘ெபரியார்’	 என்
கழப்பட்டார்.	‘ெசயற்கரிய	ெசய்வர்	ெபரியார்’	என் 	ேபாற்றப்பட்டார்.

எனேவதான்,	 தந்ைத	 ெபரியா ைடய	 க த் க்கைள,	 சிந்தைனகைள	 எ த்
ஆய் 	 ெசய்வெதன்பதிேலேய	 பல	 சிக்கல்கள்	 ேதான் வ 	 இயல் .	 ஆனால்
ெபரியவர்	ேபராசிரியர்	 ப் ெரட் யார்	அவர்கள்	மிக	அ ைமயாக	இந்த	ஆய்விைன
நிைறேவற்றியி க்கிறார்.

ஏெனனில்	 ேபராசிரியர்	 டாக்டர்	 ப் ெரட் யார்	 அவர்கள்	 ஆழ்ந்த	 தமிழறி
பைடத்தவர்.	விஞ்ஞான	 ல்கைளக்	கற்றவர்.	ெதான்ைம	எ ,	பழைம	எ 	என்
ேபதத்ைதப்	 ரிந்தவர்.	 தத் வங்கள்	 சில	 ேநரங்களில்	 நைட ைற	 உண்ைமேயா
ேமா கின்ற	 ழல்கைள	 உணர்ந்தவர்.	 பண்பா ,	 நாகரிகம்,	 கைல,	 கலாச்சாரம்,
இலக்கியம்,	 அறிவியல்	 என்ற	 பல	 ெபயர்களாேல	 அைழக்கப்ப கிற
ெசயற்பா களின்	 ஒட் ெமாத்தக்	 கலைவதான்	 மனித	 வாழ்க்ைக	 என்பதிேல
நம்பிக்ைக	உள்ளவர்-	பற் ள்ளவர்.	இைவக க்கிைடேய	சமரசம்	காண	ேவண் ம்
என் 	க பவர்.

ஆனால்	தந்ைத	ெபரியார்	மனித	வாழ்க்ைகக் ,	 ன்ேனற்றத்திற் 	தைட	என்
ேதான் கிற	எல்லாவற்ைற ேம	தகர்த்ெதறிய	ேவண் ம்	என் 	எண் கிறவர்.



இந்தச்	 சிந்தைன	 ரண்பா க க்கிைடயில்	 தந்ைத	 ெபரியார்	 சிந்தைனகைளப்
பற்றி	 ஒ 	 அற் தமான	 ஆய்ைவ,	 பய ள்ள	 ஆய்ைவ	 தமிழ்	 மக்க க் த்
ெதரிவிக்க	ேவண் ய	க த் க்கைள	மிகச்	சிறப்பாக	வழங்கியி க்கிறார்.

ேபராசிரியர்	 ப் ெரட் யார்	அவர்க ைடய	ஆழ்ந்த	அறி ம்,	 நீண்ட	அ பவ ம்,
மி ந்த	 ெபா ப் ணர் ம்	 தமிழ்	 மக்க க் ப்	 பயனளிக்கக்	 ய	இந்த	 ைல
உ வாக்கத்	 ைண	 நின்றி க்கிற .	 இந்தச்	 சிறந்த	 பணிக்காக	 என் ைடய
வணக்கத்ைத ம்,	நல்வாழ்த் க்கைள ம்	ெதரிவிக்கக்	கடைமப்பட் க்கிேறன்.

வாழ்க	ேபராசிரியர்	 ப் ெரட் யார்,	வளர்க	அவ ைடய	அறிவிலக்கிய	ஆய் 	என்
மீண் ம்	வாழ்த் கிேறன்.

இராம.	வீரப்பன்_
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(ேபராசிரியர்	டாக்டர்	இரா.	தாண்டவன்	அவர்கள்)

பன்னிரண் 	 ஆண் க க் 	 ஒ ைற	 க்கிற 	 றிஞ்சி	 மலர்.	 பன்
ஆண் க க் 	ஒ ைற	பன் 	ஆயிரம்	ேபர்களில்	ஒ வர்	தைலவர்	ஆகிறார்.
தமிழர்க் 	காலம்	தவமி ந் 	ெபற்றளித்த	தைலவர்	தந்ைத	ெபரியார்,	 ஈ.ெவ.ரா.
அவர்கள்.

ற் க்கணக்கான	மைலகள்	ஆயி ம்	ேநாக்க யாத	உயரம்	இமயம்!	அைலகள்
ஆயிரக்கணக்கானைவகள்	 எனி ம்	 அளக்க யாத	 ஆழம்	 கடல்!	 இ பதாம்
ற்றாண் ல்	 தமிழகத்தில்	 ேதான்றிய	 தைலவர்கள்	 எண்ணற்ேறார்!	 மக்களின்

மனதில்	 நிற்பவர்கேளா	 மிகச்	 சிலேர.	 மிகச்	 சிலரில்	 தன்ைம	 இடம்	 வகிப்பவர்
தந்ைத	ெபரியார்.

தமிழ்	இலக்கிய	வரலாற்றில்	 தன் தலில்	 ப த்தறி க்	ெகாள்ைகையப்	 பரப்பிய
ெப ைம	சித்தர்கைளச்	சா ம்.	“ேகாயிலாவேததடா!	 ளங்களாவேததடா!”	“நட்ட
கல் ம்	 ேப ேமா	 -	 நாதன்	 உள்ளி க்ைகயில்”	 என் 	 பல	 நிைலகளில்
எ த்தியம்பினர்.	 ஆனால்	 சித்தர்களின்	 சித்தாந்தங்களினால்	 பாமரமக்களின்
மத்தியில்	பயன்	ெபரிய	அளவில்	விைளயவில்ைல	என்ேற	 றலாம்.	சித்தர்க க் ப்
பிற 	 ப த்தறி க்	ெகாள்ைகையப்	 பரப்பத்	தமிழில்	எளிய	வழிகளில்	எல்ேலா ம்
ரிந் ெகாள் ம்ப 	விளங்கப்ேபசி	மக்கைளத்	தட் ெய ப்பிய	ெப ம்ை◌	தந்ைத
ெபரியாைரேய	சா ம்.

ெசன்ைன	 பல்கைலக்	 கழக	 அண்ணா	 ெபா வாழ்வியல்	 ைமயத்தில்



உ வாக்கப்பட் ள்ள	 ேபராசிரியர்	 சி.அ.	 ெப மாள்	 அவர்களின்	 அறக்கட்டைளச்
ெசாற்ெபாழி க்காக	 (2001)	 ேபராசிரியர்	 டாக்டர்	 ந. ப் ெரட் யார்	 அவர்கைள
அ கியேபா 	அவர்	“ெவண்தா 	ேவந்தர்	ஈ.ெவ.ராைவப்	பற்றிப்	ேபச	 ன்வந்தார்.
தள்ளாத	 வயதி ம்	 தமிழ்ப்	 பணியாற் ம்	 பல் ைற	அறிஞர்,	 பல்கைலச்	 ெசம்மல்
ேபராசிரியர்	 ந. ப் ெரட் யார்	 மி ந்த	 ஆராய்ச்சிப்	 பாங்ேகா 	 தந்ைதப்
ெபரியாைரப்பற்றி	 அரியெதா 	 ஆய் ப்	 ேப ைர	 நிகழ்த்தினார்.	 அவர்	 ஆற்றிய
ன் 	ெசாற்ெபாழி கைளத்	ெதா த் 	 ‘தந்ைத	ெபரியார்	 சிந்தைனகள்’	 எனத்

தைலப்பிட் 	 மிகச்	 சிறந்த	 இந்த	 ைல	 உ வாக்கி ள்ளார்.	 தி மி
ேவ.ஆைன த் 	அவர்களின்	 ‘ஈ.ெவ.ரா.	சிந்தைனகள்’	என்ற	 ைல	தமி லகம்
நன்கறி ம்.	அ 	ஒ ைறயில்	சம்பிரதாயப்	ேபாக்கில்	அைமந்த .	ேபராசிரியர்	ந.
ப் ெரட் யார்	 திய	 ேநாக்கிேல,	 திய	 சிந்தைன டன்	 தந்ைத	 அவர்களின்

சிந்தைனகைள	 லாக	 அைமத் 	 ெவளியி வைத	 எண்ணி	 ெநஞ்
மகிழ்கின்ேறன்.

ஈ.ெவ.ரா.	 அவர்கள்	 ெதாடாத	 ைறகள்	 இல்ைல.	 அவர்	 ெதாட்ட	 ைறகள்
லங்காமல்	 ேபான ம்	இல்ைல.	அத்தைகயாரின்	 சிந்தைனகைள	 ன் 	ெப ம்

தைலப் களின்கீழ்	 அைமத் 	 ஈ.ெவ.ரா.வின்	 ெகாள்ைககளில்	 உள்ள	 ஆழ்ந்த
சிந்தைனகள்	என்ன	என்பைத	தமி லகிற் 	 லாசிரியர்	ெதளி ப த் கிறார்.

ெபரியாரின்	 சிந்தைனகளில்	 தலிடம்	 வகிப்ப 	 கட ள்	 ம ப் க்	 ெகாள்ைக.
தந்ைத	 ெபரியார்	 என்றாேல	 கட ள்	 ம ப் க்	 ெகாள்ைக	 உைடயவர்	 என் தான்
இன் ம்	 தமி லகம்	 எண்ணிக்	 ெகாண் ள்ள .	 அவரின்	 கட ள்	 ம ப் க்
ெகாள்ைககளின்	 பின்னணியில்	 அைமந்த	 அ ப்பைடக்	 காரணங்கைள	 மிக
விரிவாகத்	ெதளி ப த்தி ள்ளார்	ேபராசிரியர்	ந. ப் ெரட் யார்	அவர்கள்.

தமிழிைன	 ட்டாள்	 ஆக் வ 	 கட ள்;	 அைத	 ஒழிப்ப தான்	 எங்கள்	 ேவைல.
தமிழைன	 இழி ப த் வ 	 சாத்திரம்,	 மதம்,	 ராணம்.	 அவற்ைற	 ஒழிப்ப ம்
ெந ப்பிலிட் க்	ெகா த் வ ம்தான்	எங்கள்	ேவைல.	(ப.	42)

“மனிதைன	இழி ப த் வதற் ம்	ப த்தறிவற்ற	தன்ைமக் ம்	கட ள்	நம்பிக்ைக
காரணமாக	 அைமவதால்	 அைத	 ஒழித் க்கட்ட	 ேவண் ம்;	 கட ள்ேமல்
எங்க க் 	எவ்வித	ேகாப ம்	இல்ைல”	என்ற	வரிகளின்	 லம்	ெபரியாரின்	கட ள்
ம ப் க்	 ெகாள்ைகயின்	 பின்னணியில்	 மனித	 ச தாயத்தின்	 உயர் தான்
அ ப்பைடயாக	 அைமந் ள்ள 	 என	 நி கிறார்	 லாசிரியர்	 ப் ெரட் யார்
அவர்கள்.	 சமயம்	 என்ற	 நிைலயில்	 ெபரியார்	 அவர்கள்	 “மதேம	 மனித ைடய
யமரியாைதக் 	விேராதி	 -	மதேம	மனித ைடய	அறி 	வளர்ச்சிக் 	விேராதி	 -

மதேம	மனித	ச க	சமதர்மத்திற் 	விேராதி”	(ப.	45)	என் ம்	“இன் 	மதமான
ஒ வைரெயா வர்	 ஏய்க்கப்	 பயன்ப த்தப்ெப கின்றேத	 அல்லாமல்
ெதால்ைலயில்லாதி க்க	 நிம்மதியான	 வாழ் 	 வாழ	 உத வதாக	 இல்ைல.	 ேபாலி



வாழ்க்ைகக்கார க் த்	திைரயாகேவ	மத ம்	பத்திரிைக ம்	உத கின்றன”	(ப.45)
ேபான்ற	 ெபரியாரின்	 சிந்தைனகைள	 தம்	 லில்	 ஆணித்தரமாகக்	 றி
நி கிறார்	 லாசிரியர்.

“மக்கள்	 ன்ேனற்றத்தில்	 மதம்	 வந் 	 தைடெசய்தால்	 அஃ 	 எந்த	 மதமாக
இ ந்தா ம்	ஒழித் த்தான்	ஆகேவண் ம்.	 உன்ைனப்	 பைறயனாய்ப்	 பைடத்தார்;
அவைனப்	பார்ப்பனனாய்ப்	பைடத்தார்;	என்ைனச்	 த்திரனாய்ப்	பைடத்தார்”	என்
கட ள்ேமல்	 பழிேபா ம்	 ெகா ைமகள்	 ஒழிக்கப்பட	 ேவண் ம்	 என்றால்	 கட ள்
ஒழிக்கப்பட	ேவண் ம்”(பக்.	49)	என் 	தந்ைத	ெபரியார்	சிந்தித்தைத	ெதளிவாக
விளக் கிறார்	 லாசிரியர்.

தந்ைத	ெபரியாரின்	ச கச்	சிந்தைனகைள	இரண்டாவ 	தைலப்பின்கீழ்	விரிவாக
ஆராய்ந் 	 எ தி ள்ளார்	 லாசிரியர்.	 ச கம்	 என்ன	 என்பைதப்	 ெபரியார்வழி
நின் 	விளக் கிறார்.	மனிதன்	ஒ ேபா ம்	தனித் 	வாழக் யவன்	அல்லன்	 -
அப்ப 	 வாழ ம்	 அவனால்	 யா ;	 இங்ஙனம்	 வாழ்நாள்	 வ ம்
ச கப்பணிக் த்	 தன்ைன	 அர்ப்பணித் க்	 ெகாண்டவர்	 ெபரியார்.	 “நான்	 ஒ
நாத்திகன்	 அல்லன்,	 தாராள	 எண்ண ைடேயான்.	 நான்	 ஒ 	 ேதசியவாதி ம்
அல்லன்;	 ேதசாபிமானி ம்	அல்லன்;	ஆனால்	 தீவிர	 சீவாதார	 எண்ண ைடயவன்.
எனக் ச்	 சாதி	 என்பேதா	 உயர் 	 தாழ் 	 என்பேதா	 இல்ைல;	 அத்தைகய
எண்ணத்ைதேய	நான்	எதிர்ப்பவன்;	ஆதரிப்பவன்	அல்லன்.”	 (ப.	 57)	எனக்	 ம்
ெபரியாரின்	உள்ளக்கிடக்ைகைய	 லாசிரியர்	ெதளிவாக	எ த் க்காட் ள்ளார்.

இ ேபான் 	நாட் ல்	எப்ப ப்பட்ட	ஆட்சி ைற	இ க்கேவண் ம்;	தி மணம்	எப்ப
அைமயேவண் ம்;	தி மணத்தி ள்ள	ச க	இழி க்	ெகா ைமகள்	எப்ப 	ஒழிய
ேவண் ம்;	 மற் ம்	 ம விலக் 	 ஆகியன	 பற்றிய	 ெபரியாரின்	 சிந்தனகைள
இந் லில்	மிக ம்	விரிவாக	ஆய் 	ெசய் ள்ளார்	 லாசிரியர்.

ன்றாவ 	 நிைலயில்	 தமிழ்	 ெமாழியின்மீ 	 அவர்	 ெகாண்ட	 எண்ணம்	 என்ன
என்பைத	 விளக் கிறார்.	 ெபரியார்	 ஒ 	 காலகட்டத்தில்	 தமிழ்	 ெமாழிைய
காட் மிராண் 	ெமாழி	என் 	 றியவர்	என்ப ம்	எண்ணத்தக்க .

“நான்	 தமி க் த்	 ெதாண் 	 ெசய்வ 	 தமி க்காக	 அல்ல;	 தாய்ெமாழிையப்
பா காத்தல்	ஒவ்ெவா வ ைடய	கட மா ம்.	நம்	தமிழ்ெமாழி	தாய்ெமாழி	என்
மட் மல்லாமல்	 எல்லா	வனப் க ம்	 ெகாண்ட	 சிறந்த	 ெமாழி	 என்பதாேலேய”	 (ப.
131)	 என்ற	 ெபரியாரின்	 க த் கைள ம்	 “அவர்	இந்தி	 எதிர்ப் ப்	 ேபாராட்டத்தில்
கலந் ெகாண் 	சிைற	ெசன்றவர்;	கட்டாய	இந்திைய	கல்லைறக் 	அ ப்பியவர்”
ேபான்ற	 ெசய்திகைள ம்	 ெதளி ப த் கிறார்	 லாசிரியர்.	 தந்ைத	 ெபரியார்
தமிைழ	 விமர்சனம்	 ெசய்தேதா 	 நி த்திக்	 ெகாள்ளாமல்	 யா ம்	 எண்ணிப்
பார்க்காத	 காலகட்டத்தில்	 தமிழில்	 எ த் ச்	 சீர்தி த்தத்ைதத்	 தன் ைடய



யர 	 இதழில்	 ெவளியிட் 	 நைட ைறப்	 ப த்தியவர்.	 இவ்ெவ த் ச்
சீர்தி த்தம்	 ரட்சித்	தைலவர்	எம்.ஜி.ஆர்.	அவர்களால்	அைனத் 	நிைலகளி ம்
நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட 	என்ப 	 றிப்பிடத்	தக்க .

தீண்டாைம,	சாதி	ஒழிப் ,	வ ணாச்சிரமதர்மம்	ேபான்றவற்ைறப்பற்றிப்	ெபரியாரின்
க த் கைளக்	 ம்	 லாசிரியர்	 மிக ம்	 ெதளிந்த	 பார்ைவேயா 	 அவற்ைற
விளக் கிறார்.	நம்	நாட் ல்	சாதி	என் 	எ த் க்ெகாண்டால்	பார்ப்பான்,	 த்திரன்
என்கிற	இரண் தான்:	ெசட் ,	 தலி,	பைறயன்,	நாவிதன்,	வண்ணான்	என்பவன்
எல்லாம்	 அவனவன்	 ெசய்கிற	 ெதாழிலால்	 பிரிந்தி ந்தவேன	 தவிர	 -
பிரிக்கப்ெபற்றவேன	தவிர	 -	மற்றப 	அவர்க க் ள்	எந்த	 ேபத ம்	இல்ைல	 (பக்.
86).	 “உத்திேயாகத்தினால்	 ஒ வன்	 ேமல்சாதியானால்,	 கீழ்ச்சாதிக்கார க் ம்
ேமல்சாதியான்	ெபற்றி க் ம்	அள ப்ப ேய	 உத்திேயாகம்	ெகா த் க்	 கீழ்சாதித்
தன்ைமைய	 ஒழி	 என்கிேறன்.	 த தியால்	 ஒ வன்	 ேமல்சாதியானால்,
ேமல்சாதியான்	 ெபற்றி க் ம்	 த தி ைறையக்	 கீழ்சாதியா ம்	 ெப ம்
அள க் த்	த திையக்	ெகா த் 	கீழ்ச்சாதித்	தன்ைமைய	ஒழி	என் தான்	நான்

கிேறன்”	(பக்.	87)	என்பன	ேபான்ற	ெபரியாரின்	க த் கைளப்	ெபா த்தமான
ைறயில்	 வைகப்ப த்தி	 விளக்கி ள்ள	 லாசிரியரின்	 திறைம	 வியந்

பாராட்டத்தக்க .

தந்ைத	ெபரியாரின்	சிந்தைனகள்	 வைத ம்	அப்ப ேய	எ வதாக	இ ந்தால்
பல்லாயிரம்	 பக்கங்களாக	 நீ ம்	 என்பதாேலேய	 லாசிரியர்	 ெபரியாரின்
சிந்தைனகளின்	சாரங்கைள	மட் ம்	அவற்றின்	அசல்	தன்ைம	மாறாமல்	ெதள்ளத்
ெதளிவாக	விளக்கி ள்ளார்.

இ தியாக,	 தந்ைத	 ெபரியார்	 பற்றி,	அறிஞர்களின்	 க த் கைளத்	 ெதா த் க்
ெகா த் ள்ளார்	ேபராசிரியர்	ந. ப் ெரட் யார்	அவர்கள்.

ேபராசிரியர்	 ந. ப் ெரட் யார்	 அவர்கள்	 அறி த்	 ெதளி ம்	 ஆழ்ந்த	 ட்ப ம்
வாய்க்கப்ெபற்றவர்.	 யன் 	 க் ம்	 யற்சியர்.	 தான்	 ஆற்றிய	 ன்
ெபாழி கைள ம்	 காற்றில்	 கைரந் விடாமல்	 அைத	 லாக்கித்	 தமிழ்ச்
ச தாயத்திற் 	 அளித் ள்ள	 ேபராசிரியைர	 வாழ்த்த	 எனக் 	 வயதில்ைல
என்பதால்	வணங்கி	மகிழ்கின்ேறன்.	ேபராசிரியர்	ந. ப் ெரட் யார்	ெமாழிக்காக ம்,
இனத்திற்காக ம்	நாட் ற்காக ம்	 ல்கள்	பல	பைடத் 	அணி	ெசய்ய	ேவண் ம்
என்ப 	என்	ஆழமான	விைழ .

-இரா.	தாண்டவன்

ெசன்ைன	-	600	040
அக்ேடாபர்	17,	2001



����	�����

எவன்	உயிர்க் 	உயிராய்	எள் ம்எண்ெண ம்ேபால்
	எங்க ம்	இைட றா	நின்றான்

எவன்	அைனத் 	உல ம்	என் காத்	தளிக்க
	இைறைமசால்	 	எ த்தான்

எவன் தல்	இைடஈ 	இன்றிஎஞ்	ஞான் ம்
	ஈறிலா	மைற 	இ ப்பான்

அவன்எைனப்	 றக்கத்	தி க்களா	நீழல்
	அமர்ந்த ள்	 ரிந்தனன்	உள்ேள1

-அதிவீரராம	பாண் யன்

தந்ைதப்	ெபரியா டன்	என்	இளைமக்	காலத்திலி ந் 	அவர்தம்	ெசாற்ெபாழிைவக்
ேகட் ம்,	 ேநரில்	 உைரயா ம்,	 வாதிட் ம்	 பழகியவன்.	 அதனால்	 வள் வரின்
‘ெபரியாைரத்	 ைணக்ேகாடல்’	 (அதி.	 45)	 றிப்பி ம்	 ‘ெபரியா க் ’	 இவர்
இலக்கியமாகின்றார்	 என்ப 	 என்	 அைசக்க	 யாத	 .	 அத்தைகய
ெபரியாைரப்பற்றி	அண்ணா	ெபா 	வாழ்வியல்	ைமயத்தில்	 (ெசன்ைனப்	பல்கைலக்
கழகத்தில்	 ேபராசிரியர்	 டாக்டர்	 சி.அ.ெப மாள்	அறக்கட்டைளப்	 ெபாழி களாகப்
2001)	 ேப ம்	 வாய்ப் 	 தந்தைமக் த்	 ைணேவந்தர்	 ேபராசிரியர்
ெபான்.ேகாதண்டராமன்	அவர்கட் ம்	 ைமயத்தின்	 ைறத்	 தைலவர்	 ேபராசிரியர்
இரா.தாண்டவன்	அவர்கட் ம்	என்	 உளங்கனிந்த	நன்றிைய	 உரித்தாக் கின்ேறன்.
ேதசீய	ெசாத்தாக	வழங்கி ள்ள	இராமா சர்,	தா மானவர்,	இராமலிங்க	அ கள்,
இராமகி ஷ்ண	பரமஹம்சர்	ேபான்றவர்களின்	பைடப் கைள	அறிஞர்கள்	ஆராய்ந்
வ வைதப்	 ேபால்	 தந்ைத	 ெபரியாரின்	 எ த் ,	 ேபச் கைள	அறிஞர்கள்	 என் ம்
ஆய்ந் 	 வர	 ேவண் ம்	 என்ப 	 என்	 அகத்தில்	 ப ந் ள்ள	 ஆழமான	 விைழ .
அவைர	நாத்திகன்	என் 	ஒ க்கிவி வ 	அறியாைம.

இந் க் 	 வாழ்த் ைர	 வழங்கிய	 தி 	 இராம.	 வீரப்பன்	 (எம்.ஜி.ஆர்.	 கழகத்
தைலவர்)	 அவர்	 அைமச்சராக	 இ ந்த	 காலம்	 தல்	 நான்	 அறிேவன்.
தந்திரத்திற் ப்	 பிற 	 நாட்ைடயாண்ட	 நல்ல	 அைமச்சர்கள்	 சில ள்	 இவர்
ன்னணியில்	 நிற்பவர்.	 எம்.ஜி.ஆர்.	ஐப்	 ேபாலேவ	விரிந்த	 மனம்	 உள்ளவர்.	 ஏைழ,

எளியவர்கள்பால்	பாச ம்	ேநச ம்	மிக்கவர்.	அவர்கள்	வாழ் 	ெசழிக்க	ேவண் ம்
என்ற	 ெப ேநாக்கம்	 ெகாண்டவர்.	 ெபரியார்	 வழி	 நின் 	 சாதி	 ேவ பாட்ைடக்
க பவர்.	 ெபரியார்	 ெகாள்ைகக ள்	 பலவற்ைற	 ஏற் 	 நடப்பவர்.	 ெபா 	 அறி
(common	 sense)	 மிக்கவர்.	 தமிழ்ப்பற் 	 மிக்கவர்.	 தமிழ்	 வளர்ச்சிக்காகத்	 தம்
வீட்ைட ம்	 ஈந்தவர்	 (வள்ளல்	 அழகப்பைரப்	 ேபால்).	 இத்தைகய	 ேபரன்பர்
இந் க் 	 வாழ்த் ைர	 வழங்கிய 	 இந் லின்	 ேப ;	 என்	 ேப ம்	 ட.



வாழ்த் ைர	வழங்கிய	வள்ள க் 	என்	மனங்கனிந்த	நன்றி	உரிய .

இந்த	 க் 	அணிந் ைர	வழங்கிச்	சிறப்பித்தவர்	அண்ணா	ெபா வாழ்வியல்
ைமயப்	 ேபராசிரியர்	 ைறத்	 தைலவர்	 டாக்டர்	 இரா.தாண்டவன்	 அவர்கள்.
ேபராசிரியர்	 ைறத்	 தைலவராக	இ ந் 	ஆற் ம்	 பணிகைளப்	 ேபால்-	அவற்ைற
விட ம்-	ெபா த்	ெதாண் 	ஆற்றி	வ வ 	அதிகம்.	அறிஞர்	அண்ணாைவப்ேபால்
விரிந்த	 மனத் டன்	 தம்மிடம்	 வ ம்	 அைனவ க் ம்	 அவர்கள்	 எத் ைறையச்
சார்ந்தவர்களாயி ம்	ேவண் ய	உதவிகைளச்	சிறி ம்	தயங்கா 	ெசய் 	வ பவர்.
ஒ ைற	 ஒ 	 ன்றாண் க்	 காலம்	 பல்கைலக்	 கழக	 ஆட்சிக்	 வி ம்
(Syndicate)	இடம்	ெபற் ச்	ெசய்த	ெதாண் ைன	அைனவ ம்	அறிவர்.	இத்தைகய
அன்பர்-	நல்லவர்-	வல்லவர்-	இந் க் 	அணிந் ைர	வழங்கிய 	 லின்	ேப ;
என்	ேப ம்	 ட.	இத்தைகய	பண்பாள க் 	என்	ெநஞ் 	ெநகிழ்ந்த	நன்றி	என் ம்
உரிய .

ைகப்ப ைய	அன் டன்	ஏற் 	 ைலக்	கற்ேபார்	ைககளில்	கவின்	ெபற் த்	திக ம்
ைறயில்	அழ ற	அச்சிடச்	ெசய்த	யாழ்	ெவளியீட்டாளர்	தி மதி	நாச்சம்ைமக் ம்
ைல	அழ றக்	 ேகாப்பிட்ட	சிவா	கிராஃபிக்ஸ்	 நி வனத்தா க் ம்	என்	இதயங்

கலந்த	நன்றி.

இந் ல்	 அச்சா ங்கால்	 பார்ைவப்ப கைள	 லப்ப டன்	 ஒப் 	 ேநாக்கி ம்,
பார்ைவப்	ப களில்	எ ந்த	பிைழகைளக்	கைளந் ம்	உதவிய	என்	அபிமான	 த்திரி
டாக்டர்	 .ப.சியாமளா க் 	என்	அன் கலந்த	நன்றி.

இந்த	 ைலப்	 ெபரியார்	 வழிநின் 	 வாழ்ந்த-	 வா ம்-	 வாழப்	 ேபா ம்	 ெபரியார்
அன்பர்கட் 	 அன் ப்	 பைடயலாக்கியதில்	 ெப ைம ம்	 ெப மித ம்
ெகாள்கின்ேறன்.	இந் ைல	எ த ம்,	ெவளியிட ம்	என்ைன ம்	ஒ 	க வியாகக்
ெகாண் 	இயக்கிய	தி வ ைள	நிைனந் 	வணங்கி	வாழ்த்தி	அைமகின்ேறன்.

களி ற் 	நின் ,	கட ேள!	இங் ப்
பழியற் 	வாழ்ந்திடக்கண்	பார்ப்பாய்-ஒளிெபற் க்
கல்விபல	ேதர்ந் 	கடைமெயலாம்	நன்காற்றித்
ெதால்விைனக்கட்	ெடல்லாம்	 றந் !2

-பாரதியார்
-ந. ப் ெரட் யார்

‘ேவங்கடம்’
AD-13,	அண்ணாநகர்,
ெசன்ைன-600040.



அக்ேடாபர்	2,	2001
[காந்தி	பிறந்தநாள்]

1.	������	�����	������	����������:

என்ைனப்	பற்றி	 (1)	-	சி.	அ.	ெப மாள்	பற்றி	 (2)	-	ெபரியார்	அறிக ம்	 -	பாேவந்தர்
(3)	 -	 என்	 அறி கம்	 (3)	 -	 (i)	 ஏைழ	 மாணாக்கர்க் 	 உத ம்	 வைகயில்	 (4)	 -
பள்ளிக் 	 உத தல்	 (4)	 -	 ன் 	 ைவயான	நிகழ்ச்சிகள்	 (5-6)	 -	கட ள்	 பற்றிய
சிந்தைனகள்	(8)	-	கட ள்	ைசவம்	(8)	-	சிவக் மாரர்கள்	(8)	-	ைசவம்-பதி	(11)	-
ெசா ப	இலக்கணம்	 (12)	 -	தடத்த	 நிைலயில்	 சில	 (12)	இைறவனின்	தி ேமனி
பற்றி	(13)	-	நவந்த 	ேபதம்	(14)	-	சிவக் மாரர்கள்	(14)	-	கணபதி	(14)	-	 கன்
(16)	 -	 பிறப் 	 (16)	 -	 சரவணபவன்	 (17)	 -	 பார்ப்பனர்	 (19)	 -	 ைவணவம்	 (19)	 -
தி ேமனிகள்-ஐந் 	நிைலகள்	 (19)	 -	ேதசிகர்	க த் 	 (20)	 -	சக்கரபாணி	 (21)	 -
திவ்வியகவி	(22)	-	உ வவழிபாட் க் 	எதிர்ப் 	(23)	சித்தர்கள்	(23)	-	நா க்கரசர்
(24)	 -	தந்ைத	ெபரியார்	 (25)	 -	 நம்பிக்ைக	 (28)	 -	 எல்லாம்	வல்லவர்	 (31)	 -	 உ வ
வழிபா 	 (33)	 -	 ேகாயில்கள்	 (35)	 -	கட ள்	ம ப் 	 (37)	 -	கட ள்	ஒழிப் 	 (40)	 -
சமயம்	 (42)	 -	மதக்	ேக கள்	 (44)	 -	மதவாதிகளின்	ெகா ைம	 (46)	 -	மத	ஒழிப்
(48)	ெபரியார்	-	இராமா சர்	(50)	-	ெபரியா க் 	வீ ேப 	(52)	-	 ைர	(52).

2.	������	������	����������:

மனிதன்	 என்ற	 சீவப்பிராணி	 (54)	 -	 ட் 	 வாழ்க்ைக	 (55)	 -	 ெபரியார்	 அவேர
அறி கம்	(57)	-	சாதி	ஒழிப் 	(58)	-	வந்த	பதவிகைள	உதறிய 	(58)	-	ஆட்சி ைற
(58)	 -	தி மணம்	 (61)	 -	காதல்	மணம்	 (63)	 -	கலப் 	மணம்	 (64)	 -	 சீர்தி த்தத்
தி மணம்	 (66)	-	ம மணம்	 (68)	-	விதைவ	மணம்	 (68)	-	 ழந்ைத	மணம்	 (70)	-
அய்யா	வாழ்க்ைகயில்	(72)	-	 டநம்பிக்ைக	(73)	-	நாகம்ைமையத்	தி த் தல்	(4)
-	 சாதிக்	ெகாள்ைக	 (75)	 -	இைறயனார்	களவியல்	 (76)	 -	ெதால்காப்பியர்	 (76)	 -
சாதிபற்றிய	ெபயர்கள்	(78)	-	சாதி	(78)	-தாழ்த்தப்பட்ேடார்	(79)	-	தீண்டாைம	(81)	-
வள்ளி	சிரித்தாள்	(82)	-	சாதித்ெதாழில்	(83)	-	சட்டத்தின்	 லம்	(85)	-	பார்ப்பனர்
(86)	 -	 ெவ ப் க் க்	 காரணங்கள்	 (87)	 -	 அரசியல்	 (90)	 -	 ெபரியாரின்
‘அ ள்வாக் ’	 (91)	-	சாதி	ேவற் ைமைய	வளர்ப்பைவ	 (92)	-	சாதி	ஒழிப் 	 (95)	-
ெபா வானைவ	 (97)	 -	 ைம	 ேவட்ைக	 (98)	 -	 டநம்பிக்ைககள்	 (99)	 -	கட ள்
(99)	 -	ஆன்மா	 (100)	 -	 ேசாதிடம்	 (101)	 -	விழாக்கள்	 (103)	 -	ெபாங்கல்	 (104)	 -
தீபாவளி	 (105)	 -	சர வதி	 ைச	 (106)	 -	தைலவர்கள்	 (108)	 -	அறிஞர்	அண்ணா
(108)	 -	அம்ேபத்கார்	 (110)	 -	காமராசர்	 (110)	 -	கைலஞைரப்	பற்றி	 (12)	 .	ெபரியார்
(112)	-	மானசீகமாக	(113)	-	 ப் ைர	(116).



3.	�����	������	����������

தந்ைதயின்	வாழ்க்ைகக்	 றிப் கள்	விவரமாக	(118)	-	தி மணம்	(119)	-	வகித்த
பதவிகள்	(119)	-	காங்கிரசில்	ெதாண் 	(120)	-	தாய்ெமாழி	(கன்னடம்)	-	தமிழில்
ஈ பா 	 (121)	-	ெமாழியின்	ேதாற்றம்	 (122)	-	எ 	தமிழ்	 (124)	-	பல	கால	உைழப்
(124)	 -	 ெமாழிக்	 கலப் 	 (125)	 -	 ெமாழி	ஆராய்ச்சி	 (125)	 -	 ைள	 வளர்ச்சிேய
ெமாழி	 வளர்ச்சிக் 	 அ ப்பைட	 (126)	 -	 ெமாழி	 பற்றித்	 தந்ைதயின்	 க த் கள்
(127)	 -	 தமிழ்	 (128)	 -	 தந்ைதயின்	 சிந்தைனகள்	 (129)	 -	 ஆங்கிலம்	 (132)	 -
சாதிப்ெபயர்கள்	 (134)	 -	ெமாழி	வழிக்	கல்வி	 (134)	 -	சமஸ்கி தம்	 (135)	 -	இந்தி
எதிர்ப் 	 (136)	 -	 1926இல்	 (136)	 -	 தி வண்ணாமைல	 மாநா 	 (137)	 -	 யர
கட் ைர	 (137)	 -	 1930இல்	 நன்னில	மாநா 	 (138)	 -	 1937	தி ச்சிமாநா 	 (139)
-1938இல்	காஞ்சி	மாநா 	(140)	-	இந்தி	எதிர்ப் ப்	பைட	(140)	-	மகளிர்	பங் 	(141)
-	 ெபரியார்	 மீ 	 வழக் 	 (141)	 -	 சிைற	 தண்டைன	 (142)	 -	 மணிவிழா	 (144)	 -
நாச்சியப்பன்	பாடல்கள்	(145)	-	சிந்தைனகள்	(149)	-	தமிழ்	ெமாழியாராய்ச்சி	(151)
-	 எ த் ச்	 சீர்தி த்தம்	 (152)	 -	 தமிழ்ப்	 லவர்கள்	 (156)	 -	இலக்கியம்	 (160)	 -
ெபரியார்	 பற்றி	அறிஞர்	க த் கள்	 (165)	 -	 நாரா.நாச்சியப்பன்	 பாடல்கள்	 (171)	 -

ைர	(172).

தற்ெபாழி

நாள்:	26.2.2001	 ற்பகல்
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தைலவர்	அவர்கேள,
அறிஞர்	ெப மக்கேள
மாணக்கச்	ெசல்வங்கேள

டாக்டர்	சி.	அ.ெப மாள்	அறக்கட்டைளச்	ெசாற்ெபாழி த்	திட்டத்தில்	உங்கள்	 ன்
நிற்கின்ேறன்.	டாக்டர்	இரா.	தாண்டவனிடமி ந் 	அைழப் 	வந்த ம்	எைதப்பற்றிப்
ேபச	 ேவண் ம்	 என்ப பற்றிச்	 சிந்தித்ேதன்.	 வாக	 ‘தந்ைத	 ெபரியார்
சிந்தைனகள்’	 என்ப பற்றி	 ேபசலாம்	 என	 உ தி	 ெகாண்ேடன்.	 என்	 மாணாக்கர்
வாழ்வில்-	 நான்	 அறிவியல்	 மாணாக்கன்-	 என்	 சிந்தைனையத்	 ண் யவர்கள்
எனக் க்	 கணிதம்,	 அறிவியல்	 கற்பித்த	 ேபராசிரியப்	 ெப மக்கள்	 (1934-1939)
நன் ைறயில்	 அைமந்தைமயால்	 அறிவியலில்	 தன்	 வ ப் -	 கல் ரியில்
தல்நிைல-	மாநிலத்தில்	 ன்றாம்	நிைலயில்-	ேதர்ச்சியைடய	 ந்த .	ஆனால்

ெபா வாழ்வில்	என்	சிந்தைனையத்	 ண் 	அ 	வளரக்	காரணமாக	இ ந்தவர்
தந்ைத	 ெபரியார்தான்	 என்பைத	 இன்றள ம்	 நீள	 நிைனந் 	 பார்க்கின்ேறன்.



ஆகேவ	அவேர	எனக் ப்	ேபச் த்தைலப்பாக	அைமந்தார்.	1934-39	இல்	நான்	 னித
ைசயப்பர்	 கல் ரியில்	 பயின்றேபா 	 தி ச்சி	 நகரமண்டப	 (town	 Hall)

ைமதானத்தில்	 நைடெப ம்	 ட்டங்களில்	 தந்ைத	 ெபரியார்	 அவர்கள்	 ேப ம்
ேபச் கள்	என்	மனத்ைத	அதிகமாகக்	கவர்ந்தன;	தவறாமல்	அவர்தம்	ேபச் கைள
உன்னிப்பாகக்	 ேகட் 	 வந்ேதன்.	 அைவ	 யா ம்	 இைளஞர்	 மனத்ைத	 ஈர்க்கக்

யனவாக	அைமந்தி க் ம்.

இந்த	அறக்கட்டைள	 நாயகராக	இ க் ம்	 டாக்டர்	 சி.	அ.	ெப மாள்	அவர்கைள
1975	 தல்	அறிேவன்.	நான்	தி ப்பதியில்	பணியாற்றியேபா 	இப்ெப மகனா ம்
இவர்தம்	ெக தைக	நண்பர்	தி .J.	இராமசந்திரன்	அவர்க ம்	( தல்வர்	மாநிலக்
கல் ரி)	தி ப்பதிக் 	வ வார்கள்.	என்	இல்லத்திற்க கில்	 யி ந்த	டாக்டர்	K.
கமலநாதன்	 (ேபராசிரியர்	 அரசியல்	 ைற)	 இல்லத்திற் 	 வ வர்.	 ேபசி
அளவளா ேவாம்.	அப்ெபா ேத	இ வ ம்	 ைண	ேவந்தர்களாக	உயர்வர்	என	என்
மனம்	 எண்ணிய ண் .	 ஒ வ க் 	 அந்த	 வாய்ப் 	 கிைடத்த ;	 ன்றாண்
ம ைர-காமராசர்	பல்கைலக்கழகத்தில்	 ைணேவந்தராகப்	பணியாற்றினார்.

நண்பர்	 டாக்டர்	 சி.	 அ.ெப மாள்	 அவர்கட் 	 அந்த	 வாய்ப் 	 வரவில்ைல;	 அஃ
அவ க் 	 இழப் 	 ஒன் மில்ைலயாயி ம்,	 அவர்தம்	 சீரிய	 கல்விப்	 பணிையத்
தமிழர்கள்	இழந்தனர்.	டாக்டர்	ெப மாள்	ஒ 	ெபரிய	சிந்தைனயாளர்	என்பதற்
அவர்	 ெகாணர்ந்த	 “மதிப்பியல்	 ேபராசிரியர்	 திட்டம்”	 ஒன்ேற	 சிறந்த	 சான்றாக
அைமகின்ற .	 இத்திட்டம்	 உண்ைம	 உைழப்பாளர்கட் த்	 ெதாடர்ந் 	 பணியாற்ற
வாய்ப் 	 த கின்ற .	 அத்திட்டத்தில்தான்	 அ ேயன்	 “வாழ்நாள்	 மதிப்பியல்
ேபராசிரியராக”	 (தமிழ்	 இலக்கியத் ைறயில்)	 பணியாற் கிேறன்.	 ன் 	 பிஎச்
மாணாக்கர்கட் 	 வழிகாட் யாக	 இ க்கலாம்	 என்ற	 வாய்ப் ம்	 பல்கைலக்கழகம்
தந் ள்ள .	 இ 	 ஆசிரியப்	 ெப மக்கள்	 ஆய்ந் 	 வ கின்றனர்.	 டாக்டர்	 சி.
அ.ெப மா ம்	 மதிப்பியல்	 ேபராசிரியராகப்	 பணியாற்றி	வ கின்றார்;	 மாணாக்கர்
உலகத்தில்	 சிறந்த	 ெசல்வாக் டன்	 திகழ்கின்றார்.	 1983-இல்,	 இவர்
ைணேவந்தராக	 வந்தி ந்தால்	 பல்கைலக்கழகம்	 பல்ேவ 	 திைசகளில்
ன்ேனற்றம்	கண் 	திக ம்	என்ப 	என்	க த் .	இஃ டன்	இஃ 	நிற்க.

தந்ைத	ெபரியார்	சிந்தைனகைள	 ன் 	தைலப் களில்	 (1)	கட ள்,	சமயம்பற்றிய
சிந்தைனகள்	 (2)	 ச கம்பற்றிய	 சிந்தைனகள்	 (3)	 ெமாழிபற்றிய	 சிந்தைனகள்
என் 	 ன் 	 நாள்	 ேபசத்	 திட்டமிட் ள்ேளன்.	இதற் 	 நல்ல	 ஏற்பா கள்	 ெசய்த
டாக்டர்	 இரா.	 தாண்டவன்	 (ேபராசிரியர்,	 ைறத்தைலவர்,	 அண்ணா	 வாழ்வியல்
ைமயம்)	அவர்கட் 	மிக்க	நன்றி.
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தற்ெபாழிவாக	 இந்தத்	 தைலப்பில்	 ேபசத்	 ெதாடங் வதற் 	 ன்	 தந்ைத

ெபரியாைரப்பற்றி	அறி கமாகச்	சில	 ேவன்.

1.	 இலக்கண	 ற்பாேபால்	பாேவந்தர்	பாரதிதாசனின்	அறி கம்	இ !

அவர்தாம்	ெபரியார்
அன் 	மக்கள்	கடலின்	மீதில்
அறி த்	ேதக்கம்	தங்கத்	ேதரில்

மக்கள்	ெநஞ்சில்	மலி ப்	பதிப்
வஞ்ச	கர்க்ேகார்	ெகா ய	ெந ப்
மிக்க	பண்பின்	 யி	 ப்
வி த	ைலப்ெப ம்	பைடயினர்	ெதா ப் !

தில்லி	எலிக் 	வான்ப	 ந்
ெதற் த்	தினவின்	பைடம	 ந்
கல்லா	 க் ம்	கைலவி	 ந்
கற்ற	வர்க் ம்	வண்ணச்	சிந் !

ரண் 	கின்ற	வடக்க	 க் ச்
ள்அ	 க் ம்	பனங்க	 க் 	!

ம ண் 	வா ம்	தமிழ	 க்
வாழ	ைவக் ம்	அ ட்ெப	 க் 	!

ெதாண் 	ெசய் 	ப த்த	பழம்;
ய	தா 	மார்பில்	வி ம்;

மண்ைடச்	 ரப்ைப	உல 	ெதா ம்;
மனக்	 ைகயில்	சி த்ைத	எ ம்!

தமிழர்	தவம்	ெகா த்த	நன்ெகாைட
தன்மானம்	பா ம்	தைல	ேமைட.

பாவின்	ெசால்,	ெசாற்ெறாடரின்	ெபா ள்	 ‘ெபாரி	மத்தாப் ’	 ேபால்	 சீறி	எ வைதக்
கண் 	மகிழலாம்;	அந்த	ஒளியில்	தந்ைத	ெபரியாரின்	உ வத்ைத	மானசீகமாக ம்
காணலாம்.

2.	 நான்	 ெந க்கமாகப்	 பழகினவைரயில்	 என்	 அறி கம்	 இ :	 கல் ரியில்



ப த்த	காலத்தில்	(1934-39)	அவ ைடய	ெசாற்ெபாழிைவக்	ேகட்ேடன்

i.	 ஏைழ	 மாணாக்கர்கட் 	 உத ம்	 வைகயில்:	 என்	 வாழ்வில்	இதைன	 க்கிய
ேநாக்கமாகக்	ெகாண்டவன்.	இைதப்பற்றிப்	ெபரியார்:

(அ)	 ‘நீங்கள்	 உண்ைமையக்	 கைடப்பி ப்பவர்களாக	 இ க்கின்றீர்கள்.	 ெநற்றியில்
வி தி	 ங் மத் டன்	 திகழ்கின்றீர்கள்!	 இந்தச்	 ைசவக் றிக டன்	 நல்லாைட
அங்கவஸ்திரம்	 ேபாட் க்	 ெகாண் 	 தி வரங்கம்	 உயர்நிைலப்	 பள்ளி-E.R.
உயர்நிைலப்	 பள்ளிக் ச்	 ெசல் ங்கள்.	அந்தந்த	 தைலைமயாசிரியர்களிடம்	 ‘நான்
தியன்;	இைளஞன்.	ஏைழமாணாக்கர்கட் 	எவ்ெவவ்வைகயில்	எல்லாம்	உதவலாம்’
என் 	 றி	 ேவண் ங்கள்.	 அவர்கள்	 பார்ப்பன	 மாணாக்கர்கைள	 மனத்தில்
ைவத் க்ெகாண் 	 உத வைதக்	 வார்கள்.	 நீங்கள்	 அம்	 ைறைய	 நம்
மாணாக்கர்கட் 	 உத வதற் ப்	 பயன்ப த் ங்கள்’	 என் 	 றினார்	இதில்	 நல்ல
பயன்கிைடத்த .

(ஆ)	 பிற்ேபாக் 	 இனத்ைதச்	 ேசர்ந்த	 மாணக்கர்களின்	 ெபற்ேறார்	 ைறந்த
வ வாையக்	 காட் 	 வட்டாட்சியரிடம்	 சான்றிதழ்	 ெபற் த்	 தம்	 பிள்ைளகட்
அைரக்கட்டணச்	 ச ைகக் க்	 ேகாரியி ந்தனர்.	 அவர்கள்	 இரண்டாயிரத்திற்
ேமல்	 வ மான	 வரி ம்	 ஐயாயிரத்திற் 	 ேமல்	 விற்பைன	 வரி ம்	 கட் கின்றனர்
என்பைத	அறிேவன்.	இதைனப்	ெபரியாரிடம்	ெதரிவித்தேபா 	 ‘இதில்	தைலவிட்
ெபா மக்கள்	 விேராதத்ைதச்	 சம்பாதிக்க	 ேவண்டா;	 சான்றிதழ்கள்	 இ ந்தால்
ச ைகைய	வழங்கிவி ங்கள்’	என் 	அறி ைர	 றி	திைசதி ப்பி	உதவினார்.

(இ)	 ேமல்	 வ ப் 	 ெதாடங் வதற் 	 இைச 	 ெப வதற்காக	 ேகாைவ	 ெசன்
மண்டலப்	 பள்ளித்தணிக்ைகயாளைரச்	 சந்தித் த்	 தி ம் ம்ேபா 	 ஈேராட் ல்
இறங்கி	ெபரியாைரச்	சந்தித் 	அவர்	பராமரிப்பில்	இ ந் 	வ ம்	ஈேரா 	மகாசனப்
பள்ளியின்	நிர்வாகக்	 	அைமப்ப 	பற்றிய	விதிகளின்	நகல்	வாங்கச்	ெசன்ேறன்.
ெபரியார்	 ஊரில்	 இல்ைல.	 பள்ளித்	 தைலைமயாசிரியர்	 ெப மாள்	 தலியார்.
அவைரக்	 ேகட்ட	 ேபா 	 அவர்	 பள்ளிக்காரியப்	 ெபா ப்பாளர்	 அ வலகத் க்
ஆைள	அ ப்பி	நகல்	வாங்கி	வ மா 	பணிக்க	அ வலகப்	ெபா ப்பிலி ந்த	ஒ
பார்ப்பனச்	 சி வன்	 காரியப்	 ெபா ப்பாளர்	 இைசவின்றித்	 தர யா 	 என்
ம த் 	விட்டார்.	 ைற க் த்	தி ம்பிய ம்	ெபரியாரின்	ஈேராட் 	 கவரிக் க்
க தம்	எ திேனன்.	ஒ வாரத்தில்	விதிகளின்	நகைலப்	பதி 	அஞ்சலில்	அ ப்பி
ைவத் 	 உதவினார்.	 இங்கனம்	 எத்தைனேயா	 ைறகளில்	 தந்ைத	 ெபரியாரின்
உதவிகள்	ெபற் ப்	பள்ளி	வளர்ச்சியில்	பயன்ெபற்ேறன்.

II.	 ன் 	 ைவயான	 நிகழ்ச்சிகள்:	 தந்ைத	 ெபரியாைர	 நிைனக் ம்	 ேபா
ன் 	 ைவயான	நிகழ்ச்சிகள்	நிைனவிற் 	வ கின்றன.



(அ)	ஒ 	சமயம்	ெபரியார்	வாழ்வில்	நிகழ்ந்த	 ‘மிதிய 	வரலா ’	பற்றிக்	ேகட்ேடன்.
ஒ 	சமயம்	அவர்	திறந்த	மகிழ் ந்தில்	ெசன் 	ெகாண் ந்தெபா 	அவர்மீ
அவ க் ப்	 பி க்காத	 ஒ வன்	 ஒ 	 மிதிய ைய	 வீசினான்.	 அஃ 	 அவர்
ம யின்மீ 	 வி ந்த .	 அவர்	 அைத	 எ த் 	 ேநாக்கியேபா 	 அ 	 தியதாக
இ ந்த .	 வண் ேயாட் யிடம்	 ‘வண் ையத்	 தி ப் ;	 மற்ெறான் 	 சாைலயில்
கிடக் ம்;	அைத	எ த் 	வரலாம்!	அ 	ஒ வ க் ம்	பயன்படா ;	இ 	நமக் ம்
பயன்படா .	இரண் ம்	நம்	ைகக் க்	கிட் னால்	நம 	அ வலகத்தில்	யாராவ
பயன்ப த்திக்	ெகாள்ளலாம்’	என் 	 றி	சாைலயில்	கிடந்த	மிதிய ைய	எ த்
வந்தார்.

தந்ைத	ெபரியாைரப்	 பார்த் 	 ‘ெச ப் 	 உங்கள்மீ ப்	 பட் ம்	 ேகாபம்	வரவில்ைலேய
ஏன்?’	என் 	ேகட்ேடன்.	அதற்கவர்	‘தம்பி,	ெபா த்ெதாண் ல்	இ ப்பவர்கட் 	இ
ேபான்றைவ	 அ க்க 	 நிகழக் யைவ.	 ப த்தவனாக	 இ ந்தால்	 ட்டத்தில்
ம த் ப்	 ேப வான்;	 அல்ல 	 ெசய்தித்தாளில்	 ம ப் 	 ெதரிவிப்பான்.	 இவன்
ப க்காத	 ட்டாள்.	 இவன்	 தன்	 எதிர்ப்ைபச்	 ெச ப் லம்	 காட் னான்.	 இதில்
ேகாபப்	 ப வதற் 	 என்ன	 இ க்கின்ற ?’	 என் 	 அைமதியாகக்	 றினார்
‘ெபரியார்,	ெபரியாேர’	என்ப 	என்	அறியா	மதிக் த்	ெதளிவாயிற் .

(ஆ)	 பிறிெதா 	 சமயம்:	 தந்ைத	 ெபரியாரிடம்	 “ஆத்திகர்	 ‘கட ள்	 உண் ’
என்கின்றார்கள்.	 தாங்கள்	 ‘கட ள்	 இல்ைல’	 என்கிறீர்கள்.	அவர்கள்	 ஏேதா	 ஒ
ெபா ைள	 நிைனத் 	 உண் 	 என்கிறார்கள்.	அவர்கள்	 ேபச்சில்	 உண் 	 என்பதன்
எ வாய்	 ‘கட ள்’	 நீங்கள்	 ‘இல்ைல’	 என்கிறீர்கள்?	 எந்தப்	 ெபா ைள	 நிைனத்
இல்ைல	 என்கிறீர்கள்?”	 என் 	 வினவிேனன்.	 அவர்	 சிறி சிந்தித் 	 ‘ஒன் ம்
ெதரியவில்ைலேய.	 கிழவைன	 மடக்கி	 விட் ர்கேள’	 என் 	 ெசால்லிச்	 சிரித்தார்.
‘நான்	 ெசால்லட் மா?’	 என்ேறன்.	 ‘ெசால் ங்கள்’	 என்றார்.	 ‘அய்யா,	 அவர்கள்
விநாயகர்,	 கன்,	 சிவெப மான்,	 தி மால்,	 ர்க்ைக	 தலிய	 எண்ணற்ற
ெதய்வங்கைள	 நிைனந் 	 கட ள்	 உண் 	 என்கிறார்கள்.	 நீங்கள்	 அவர்கள்
எ வாயாகக்	 ெகாண் ள்ள	 அைனத் 	 ெதய்வங்கைள ம்	 ஒன்றாகக்	 கட் ,
உங்கள்	பக்கம்	இ த் 	அைதேய	எ வாயாகக்	ெகாண் 	 ‘இல்ைல’	என்கிறீர்கள்
என்ேறன்.	 ‘ஆமாம்,	ஆமாம்;	அ தான்,	அ தான்’	 என் 	 ெசால்லி,	 ‘ஒன்ைற ம்
நிைனயாமல்	 ஏேதா	 ெசால்லிக்	 ெகாண் 	 வந்ேதன்.	 நீங்கள்	 சிந்தித் ப்
ேப கிறீர்கள்.	உங்கள்	சிந்தைன	வளர்க’	என் 	வாழ்த்தினார்.	அந்த	வாழ்த் தான்
இன்றள ம்	என்ைனச்	சிந்திக்கத்	 ண் கின்ற .

(இ)	 ெபரியார்	 ெதாடர் 	 அதிகம்	 இ ந்ததால்	 உள் ர்ப்	 ெபா மக்களில்	 சிலர்
மாவட்டக்கல்வி	 அதிகாரிக் 	 “தைலைமயாசிரியர்	 நாத்திகர்;	 ‘கட ள்	 இல்ைல’
என் 	 மாணாக்கர்களிடம்	 பிரச்சாரம்	 ெசய்கின்றார்.	 இவர்	 ெபா ப்பில்	 பள்ளி
இ ந்தால்	மாணாக்கர்கள்	நாத்திகராவார்கள்.	இவைர	உடேன	 நீக்க	வழிவைககள்
ெசய்யேவண் ம்’	 என் 	 ‘அநாமேதயக்	 க தங்கள்’	 அ ப்ப,	 அைவ	 சமாதானம்



ேகட் 	 எனக் 	வந்தன.	இஃ 	 உள் ர்	 காங்கிஸ்காரர்களின்	 ‘தி விைளயாடல்’
என்ற	கி கி ப் 	 லம்	அறிய ந்த .

அப்ேபா 	 ைற ர்	காங்கிர த்தைலவர்	தி 	 வாமிநாத	உைடயார்.	அவர்	சிறந்த
உத்தமர்.	 அதிகம்	 ப க்காதவராயி ம்	 உயர்ந்த	 பண்பாட்டாளர்.	 அவைர	 நன்
அறிேவன்.	 அவரிடம்	 ெசய்திையச்	 ெசால்லி	 நிைலைய	 விளக்கிேனன்.	 அவர்
றிய :	“ெஹட்மாஸ்டர்,	நீங்கள்	எந்தக்	கட்சிைய ம்	சார்ந்தவர்	அல்லர்	என்பைத

ஊேர	 அறி ம்.	 எல்லாக்	 கட்சியி ம்	 உள்ள	 நல்லவர்களிடம்	 பழக்கம்	 ைவத் க்
ெகாண் ப்பைத	அறிேவன்.	மாணாக்கர்க ம்	ஊரில்	ெபரியவர்க ம்	உங்களிடம்
நல்ல	 மதிப் 	 ைவத் க்	 ெகாண் ப்பவர்கள்;	 உங்கைளப்	 பற்றி	 மக்கள்
ெப ைமயாகப்	 ேப வைத ம்	 அறிேவன்”	 என் 	 ஆ தல்	 றினார்.	 விைரவில்
கட்சியில்	 உள்ள	 சில்லைறப்	 ேபர்வழிகைள	 அடக்கிவிட்டார்.	 கல்வித் ைறக் ம்
சமாதானம்	எ தி	விட்ேடன்.	இந்தப்பிரச்சிைன	பின்னர்	தைல ாக்கவில்ைல.	நிற்க.

இனி	 தந்ைத	 ெபரியாரின்	 கட ள்	 சமயம்	 பற்றிய	 சிந்தைனகளில்	 கவனம்
ெச த் ேவாம்.	 ெபரியார்	 க த் ப்ப 	 நம்	 நாட் ற் 	அவசியமாக	 ேவண் யைவ
ன் 	அைவ	 (1)	 டநம்பிக்ைக	ஒழிய	 ேவண் ம்;	 (2)	அறி க் ச்	 தந்திர ம்

வி தைல ம்	ஏற்பட் 	அ 	வளர்ச்சிெபற	 ேவண் ம்;	 (3)	 யமரியாைத	 உணர்ச்சி
ஏற்பட	ேவண் ம்.	என்பைவயா ம்.

ட	நம்பிக்ைகக் 	 லாதாரம்	கட ள்	என்ப 	அவர்க த்தாதலால்	இைறம ப் க்
ெகாள்ைக	 அவர 	 ேபச்சாக ம்	 அைமகின்ற ;	 ச்சாக ம்	 இ ந் 	 வந்த .
அவர்தம்	வாழ்நாெளல்லாம்	இைறம ப் க்	ெகாள்ைகைய	நிைல	நி த் வதற்காக
ஆயிரக்கணக்கான	 ட்டங்களில்	 ேபசிவந்தார்;	 யர 	 இதழ்களில்
‘சித்திர த்திரன்’	 என்ற	 ைனெபயரால்	 ற் க்கணக்கான	 கட் ைரகள்
எ திவந்தார்.

பள்ளிக்கல்வி,	கல் ரிக்	கல்வி	ேபான்ற	வாய்ப் கள்	தந்ைத	ெபரியார்	அவர்கட் க்
கிட்டாத 	 மனித	 லத்திற் 	 ஒ 	 மாெப ம்	 நன்ைமயாக	 வாய்ந்த 	 என்
க வதற் 	 இட ண் .	 அதனால்தான்	 அய்யா	 அவர்கள்	 ‘ப த்தறி ப்
பகலவனாகத்’	 திகழ	 ந்த .	 கல்விச்சாைலயில்	 ப த்தி ந்தால்	 மனித லம்
ேசமித் 	 ைவத்தி க் ம்	 மர ரிைம	 (Heritage)	 அவர்	 மனத்தில்
திணிக்கப்ெபற்றி க் ம்.	 அதைன	 ேம ம்	 ேம ம்	 வளர்த் க்	 ெகாண் 	 ஒ
ெப ம்	 லவராகேவா,	 நாட்டமி ந்தால்	 ஒ 	 மாெப ங்கவிஞராகேவா
வளர்ந்தி ப்பார்.	 ஏதாவ 	 ஓர்	 அ வைல	 ேமற்ெகாண் 	 பாேவந்தர்	 ெசால்வ
ேபால,

தன்ெபண் 	தன்பிள்ைள	ேசா 	வீ
சம்பாத்யம்	இைவ ண் 	தா ண்	ெடன்ேபன்



சின்னெதா 	க ேபால்	உள்ளங்ெகாண்
ெத வார்க் ம்	பயனற்ற	சிறிய	வீணனாகப்

ேபாயி ப்பார்.	 இரசிகமணி	 .ேக.சி.	 அவர்க ம்	 பள்ளி	 கல் ரிக்	 கல்விையப்
பற்றிக்	 ைறவான	 எண்ணங்ெகாண்டவர்.	 அங் 	 ஆசிரியர்கள்	 மாணாக்கனின்

ப்ேபாக் டைமைய	 (orginality)க்	 ெகான் வி வர்	 என்ற	 க த் ைடயவர்.
இதில்	 ஓரள 	 உண்ைம	 உண் 	 என்பைதக்	 கல்வித் ைறயில்	 நீண்டகாலம்
பணியாற்றி	வந்த	பட்டறிவால்	அறிேவன்.

ப த்தறி ப்	பகலவனானதலால்	மனம்	ெபா 	நலத்ைத	நா ய ;	இராமா ச க்
மனித லத்தின்மீ 	இ ந்த	அக்கைறையப்ேபால்,	பாேவந்தர்	ெசால் கிறப ,

யஉள்ளம்	அன் ள்ளம்	ெபரியஉள்ளம்,
ெதால் லக	மக்கெளலாம்	ஒன்ேற	என் ம்
தா ள்ளார்.

ெகாண்டார்.	அதில்	தனி	இன்ப ம்	கண்டார்.	தன்	வாழ்ைவெயல்லாம்	 மனித ல
ேமம்பாட் க்காகேவ	 அர்ப்பணித் 	 மகிழ்ந்தார்.	 இனி	 தைலப் க் 	 வ கிேறன்.
சமயங்கள்	கட ைளப்	 பற்றிக்	 ம்	க த் கைளக்	காண்ேபாம்.	அப்ேபா தான்
அய்யா	அவர்களின்	க த் கள்	ெதளிவா ம்.
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ஒவ்ெவா 	 சமய ம்	 கட ைளப்	 பற்றிக்	 க கின்ற .	 எல்லாச்	 சமயங்க ம்
உ வழிப்பாட்ைடச்	 சார்ந்தைவயாயி ம்	 இதில்	 ைசவ ம்	 ைவணவ ம்
தனித்தன்ைம	வாய்ந்தைவ.

1.	 ைசவம்:	ைசவம்	சிவெப மாைன ம்	சிவக் மாரர்கைள ம்	கட ளர்களாகக்
ெகாண்ட .	இந்திரியங்களின்	 ைணக்	ெகாண் 	அறியப்ெப வ 	 உலகம்.
இவ் லைக	 உள்ளப 	 காண்பவன்	 கட ைளேய	 காண்கின்றான்.	 கட ள்
எத்தைகயவர்	என் 	இயம் வதன்	 லம்	இவ் லக	நைட ைறேய	விளக்கப்
ெப கின்ற .	 ம்பிக ள்	சிவெப மான்	ஒ 	சிறந்த	 ம்பி.	உலெகலாம்
அவர்	 ம்பம்.	அ 	தன்	 ைற	 பிறழா 	நைடெப கின்ற .	அதன்	 ைற
பிறழாத	 நடப்ேப	அவர 	ஆட்சி.	 சிதறைட ம்	 உலகம்	அவர்	ஆட்சிக் ட்பட்
ஒன் 	 ேசர்ந் ள்ள .	 ரண்பா கெளல்லாம்	 அவர 	 ஆைணயால்
ஒ ங் பா 	 ெப கின்றன.	 அவர 	 ம்பத்ைத	 ஓர்	 எல்ைலயில்	 அடக்கி
ைவத் ப்	பார்த்தால்	இவ் ண்ைமகள்	விளங் ம்.	இங் 	நாம்	அைனத்ைத ம்
உ வகங்களாகக்	காண்கின்ேறாம்.



தி க்கயிலாயம்	சிவன 	உலகம்.	அங் 	தம்	ேதவி	பார்வதி டன்	வீற்றி க்கின்றார்.
பரிவாரங்கள்	 அைனத் ம்	 அவைரச்	 ழ்ந் ள்ளன.	 மைன	 வாழ்க்ைகயின்
ெபா ப் ,	 ேப ,	 பண் 	 அைனத் ம்	 ஆங் 	 ஒன் 	 ேசர்ந் 	 மிளிர்கின்றன.
ேப களில்	தைலயாய 	மக்கட்ேப .	ஒ வ க் 	மகன்	என் 	ஒ 	ப ைம	பிறந்
விட்டால்	 ேபாதா .	 அ 	 அறிவறிந்த	 மகனாக	 அைமதல்	 ேவண் ம்.
சிவெப மானின்	 தல்	 மகன்	 கணபதி.	ஞானக்களஞ்சியமாகத்	 திகழ்கின்றான்.
இனி,	இவ க் 	 உ வம்	 ேபாதா .	அ 	ெவ ம்	சப்பாணி;	ெசய க் 	 உதவா .
த்தவ க் 	அ சரைணயாக	ஆற்ற ம்	 க் ம்	வ ெவ த்தவனாகின்றான்

இைளயவன்	 கார்த்திக்ேகயன்.	 அறி ம்	 ஆற்ற ம்	 எவனிடத் 	 ஒன் 	 ேசர்ந்
ஒளிர்வி கின்றனேவா	 அவேன	 பண் ைடய	 மகனாகின்றான்.	 இவ்விரண்
ேமன்ைமகைளத்	 தனித்தனிேய	 விளக் வதற் 	 அைவ	 இ 	 பிள்ைளகளாக
உ வகப்ப த்தி	 விரிவாக	 விளக்கப்ெப கின்றன.	 அறி ம்	 ஆற்ற ம்	 ஒ ங்ேக
வாய்க்கப்	 ெபற்றவன்,	 சிவைன	 அறியவல்லவனாகின்றான்.	 அவேன	 உண்ைமயில்
சிவ மாரனாகின்றான்.	 சிவெப மான்	 எதிேர	 அவர 	 ஊர்தியாகிய
காைளெயான் 	 ப த் ள்ள .	 இைறவன 	 இடப்பாகத்தில்	 அம்பிைக
அமர்ந் ள்ளாள்.	அ கில்	அவளைடய	வாகனம்	சிம்மம்	உள்ள .	அப்பன்	அ கில்
த்தவன்	 கணபதி ம்	 அம்ைமயின்	 ம ங்கில்	 இைளயவன	் க ம்	 இடம்

ெபற் ள்ளனர்.	 தந்ைத	 த்தவைன ம்	 தாய்	இைளயவைன ம்	 ேநசித்தல்தாேன
இயல் !	 த்தவன்	 ன்னர்	 ஞ் 	விைளயா கின்ற .	 கன்	ம ங்கில்	மயில்
லா கிற .	 தந்ைதயின்	 ேமனியில்	 பாம் 	 ெநளிந் 	 ெநளிந் 	 ஊர்கின்ற .

இைடஇைடேய	 அ 	 படெம த் ம்	 ஆ கின்ற .	 ேமேலாட்டமாகப்
பார்ப்பவர்க க் 	இக்காட்சியில்	அதிசயம்	ஒன் மில்ைல.	ஐதிகத் க் 	உட்பட் க்
கன்னத்ைதக்	 கரத்தால்	 அ த் க்	 ெகாண் 	 ‘அரஹரா’	 என் 	 ஆரவாரித்
அண்ணைல	வணங் தேலா 	அவர்கள 	பணி ந் 	வி கின்ற .

சிந்தித் 	 ேநாக் பவர்கட் 	 இதில்	 விேனாதம்	 ஒன் 	 ெதன்ப ம்.	 காைள ம்
அதைனக்ெகான் 	 உண் ம்	 சிங்க ம்	 அ க ேக	 அமர்ந் ள்ளன.	 அவற்றின்
இயல் கள்	 ஒன் க்	 ெகான் 	 ரண்பட்டைவ.	 ஒேர	 உலகில்	 அைவ
வாழ்ந்தி க்கின்றன.	 வ ந் ம்	 தன்ைம	 காைளயிட ம்	 வ த் ம்	 தன்ைம
சிங்கத்திட ம்	 உள்ளன.	 தன்	 உயி க் 	 எப்ெபா 	 ேவண் மானா ம்
ேக வரலாம்	 என்ற	 கவைல	 காைளக் 	 இ ந் 	 வ ம்.	 த்தவ ைடய
வாகனமாகிய	 எலி	 ள்ளிக்	 தித் 	 விைளயா த்	 தன்	 தைலவ க்
பைடக்கப்பட் க் ம்	 உண 	 வைகயில்	 உரிைம	 பாராட் கின்ற .	 நிைனத்த
ெபா ெதல்லாம்	 அதில்	 சிறி 	 ெகாரித் த்	 தின்கின்ற .	 இங் மங் ம்
ஒ த்திரி ம்	 எலியின்மீ 	 தி ெரன் 	 பாம் 	 பாய்ந் 	விடக் ம்.	ஆனால்	 பாம்
பயமற் த்	 திரிதற் 	 இடம்	 இல்ைல.	 ஏெனன்றால்	 அச்சமயம்	 மயில்	 தித்ேதா
வந் 	 பாம்ைபக்	 த்திக்ெகால்ல ம்	 ம்.	 இங் ச்	 சிற் யிர்கட்கிைடேய
இத்தைன	விதமான	ேபாராட்டங்கள்	எழக் ய	நிைலகள்	உள்ளன.



இனி	 ேப யிரின்	 பிரதிநிதியான	 பிள்ைளயா ம்	 ழந்ைத	 ேவல ம்	விவகாரமற்ற
சாந்த	 ர்த்திகள்	அல்லர்.	 த்தவ ைடய	 றம்	 ேபான்ற	காைதக்கிள் வதற்
கள்ளத்தனனமாக	 ெம வாக	 கன்	 அ கில்	 வரக் ம்.	 அதைனத்	 தன
மதி ட்பத்தால்	 றிப்பறி ம்	 கணபதிேயா	 இைளயவன்	 தைலயில்	 ஓங்கிக்	 ட்
வி வான்.	 சிறார்	 சண்ைட ண் 	 வி ம்.	 ஆக	 சிவனா ைடய 	 சாந்தக்கைள
தட் ம்	 ம்பம்	அன் .	இதைனக்	 கற்பைனயில்	 கா ம்	 சிவப்பிரகாச	அ கள்
ஒ 	பாடலில்	தன்	கற்ைபைனைய	விரிக்கின்றார்.

அரனவன்	இடத்திேல	ஐங்கரன	்வந் தான்
	’ஐயஎன்ன	ெசவிைய	மிக ம்

அ கன்	கிள்ளினான்’	என்ேற	சி ங்கிட ம்
	அத்தன்ேவ	லவைன	ேநாக்கி

விைர டன	்வினவேவ,	‘அண்ணன்	என்ெசன்னியில்
	விளங் கண்	எண்ணினன்’	என,

ெவம்பி ம்	பிள்ைளையப்	பார்த் 	‘நீ	அப்ப
	விகடம்	என்ெசய்	தாய்’	என

‘ம ம்என்	ைகந்நீள	 ழம்	அளந்	தான்’	என்ன,
	மயிலவன்	நைகத் 	நிற்க,

மைலயைரயன்	உதவவ ம்	உைமயைள	ேநாக்கிநின்
	ைமந்த	ைரப்பா	ராய்’	என

க தரிய	கடலாைட	உல பல	அண்டம்
	க ப்ெபறா 	ஈண்ட	கன்னி

கணபதிைய	அ கைழத் ,	அகமகிழ் 	ெகாண்டனள்
	களிப் 	டன்உைம	காக்கேவ

என்ற	பாடலில்,	எந்த	ேவைளயில	்ேவண் மானா ம்	விவகாரம்	வந் வி ம்	என்ப
ெதளி .

வாழ்க்ைக	 என்பேத	விவகாரம்	 மலிந்த	ஒன் .	ெதால்ைலகள்	 பல	அதில்	இ ந்
ெகாண் தான்	 இ க் ம்.	 ஆயி ம்	 அைதப்	 பற்றி	 அப்ெப மான்
அல்லற்ப வதில்ைல.	 மைன	 வாழ்க்ைகைய	 மாற்றியைமக்கேவண் ம்	 என்ற
ஏக்க ம்	 அவ க் 	 இல்ைல.	 உள்ள	 ஏற்பாேட	 உயர்ந்த 	 என்ற	 சித்தாந்தம்
அப்பிரா க் 	ெந நாள்	ஆய்வின	்பலனாய்த்	ேதான்றிய 	ேபா ம்.

கயிலயங்கிரியில்	மட் ந்தான்	இந்நிைல	என் 	க தேவண்டா.	கா மிடெமங் ம்
இயற்ைகயில்	 இேத	 காட்சிதான	் ெதன்ப கின்ற .	 உலக	 வாழ்க்ைகயில்
ரண்பா க க் 	 	 இல்ைல.	 இன்பத்ைத	 நா பவைனத்	 ன்பம்
ரத் கிற .	 நட்ைப	 நா கிறவ க் 	 பைக	 வந் 	 ேசர்கின்ற .	 அைமதி

ேத பவ க் 	அைலபா ம்	நிைல ைல 	ேநரி கின்ற .	இந்த	மா பா க க்



இைடயில்	வாழ்க்ைக	உ திப்பாடைடய	ேவண் ம்.	உ திப்பாேட	இல்வாழ்க்ைகயின்
ேநாக்கம்.	 யாரிடத் 	 உ திப்பா 	 உண்ேடா	 அவர்	 தக்கார்.	 யாரிடத் 	 அஃ
இல்ைலேயா	 அவர்	 தகவிலர்.	 இயற்ைகயின்	 அைமப் ம்	 அதில்	 மனிதன்
கைடப்பி க் ம்	 இல்லறம்	 என் ம்	 நல்லற ம்	 ேசர்ந் 	 அளிக்கின்றன.	 பார்வதி
சேமதராகிய	 பரமசிவன 	 விேநாதனமான	 ம்பத்தினின் 	 நாம்	 ெப ம்	 பாடம்
இ ேவ.	இத் டன்	இ 	நிற்க.

இன்ெனா 	 விதமாக	 ேநாக் ேவாம்.	 ைசவம்	 இைறவைனப்	 ‘பதி’	 என் 	 ேப ம்.
பதிக் 	 சிறப்பியல் ,	 ெபா 	 இயல் 	 என்ற	 இரண் 	 இயல் கள்	 உண் .	 இயல் -
இலக்கணம்.	சிறப்பியல்ைபச்	ெசா ப	 (தன	்இயல் )	இலக்கணம்	என் ம்,	ெபா
இயல்ைபத்	 தடத்த	 இலக்கணம்	 என் ம்	 வழங் வர்	 சித்தாந்திகள்.	 தடத்தம்-
அயலி ள்ள	ெபா ட்கண்	இ ப்ப .	பிறிெதா 	ெபா ளின்	சார்பினால்	மா படாத
தன்ைம ைடய	 பதியிடம்	 றிெதான்ைற	 ேநாக்கா 	 தன்ைனேய	 ேநாக்கி	 நிற் ம்
நிைலயில்	 காணப்ெப ம்	இயல் கேள	 பதியின்	ெசா ப	இலக்கணம்	ஆ ம்.	 பதி
உலகத்ைத	 ேநாக்கி	 நிற் ம்	 நிைலயில்	 காணப்ெப ம்	 இயல் கள்	 தடத்த
இலக்கணம்	ஆ ம்.	உயிர்க ம்	‘உலகம்’	என்பத ள்	அடங் ம்.

(அ)	 பதியின்	 ெசா ப	இலக்கணம்:	இ 	 ணம்	 றிகைளக	் கடந்த	 நிைல.	 பதி
ஒன்ேற;	 அதாவ 	 அஃ 	 ஏகமாய்	 இ க் ம்	 எல்லாவற்றிற் ம்	 ேமலான ;	 அ
காணப்ப ம்	 உ வம்	அற்ற ;	 காலம்	 இடம்	 இவற்றால்	அள ப த்தப்	 ெபறாத ;
ணங்க ம்	 இல்ைல;	 அைடயாளங்க ம்	 இல்ைல;	 மலமற்ற ;	 என் ம்

அழியாதி ப்ப ;	 ஆன்மாக்க க் 	 அறிவாய்	 நிற்ப ;	 சலிப்பற்ற ;
அள படாததால்	 ேபாக் வராகிய	அைச 	இல்லாத .	 காட்சிக் ம்	 க த்திற் ம்
அப்பாற்பட்ட .	இந்நிைலைய,

ணம்இ	லான் ணம்	 றிஇலான்
	 ைறவிலான்	ெகா தாம்

லம்இ	லான்தனக்	ெகன்னஓர்
	பற்றிலான்	ெபா ந் ம்

இலம்இ	லான்ைமந்தர்	மைனவிஇல்
	லான்னவன்?	அவன்சஞ்

சலம்இ	லான்,	 த்தி	த ம்பர
	சிவன்	எனத்	த ேம

என்ற	தா மான	அ களின்	தி ப்பாடல்	விளக் வைதக்	காணலாம்.

(ஆ)	 பதியின்	 தடத்த	 இலக்கணம்:	 இ 	 றி ணங்கேளா 	 ய	 நிைல.
தன்ைனேய	 ேநாக்கி	 நிற் ம்	 ‘பரசிவம்’	 அந்நிைலயினின் ம்	 உலகத்ைத
ேநாக் ங்கால்	 தன 	 சிறப்பியல் களில்	 ஒன்றான	 ெப ங்க ைண	 காரணமாக



உயிர்களின்	ெபா ட் த்	தாேன	தன 	வி ப்பத்தால்	தன 	ஆற்றைல	 (சக்திைய)
ெகாண் 	 பல்ேவ 	 நிைலகைள ைடயதாக	 இ க் ம்.	 இந்நிைலகேள	 பதியின்
தடத்த	இலக்கணமா ம்.

இதனால்	ெசா ப	நிைலயில்	பதி	‘சிவம்’	என் ம்,	தடத்த	நிைலயில்	‘சக்தி’	என் ம்
ேபசப்ப ம்.	 ெசா பநிைலயில்	 சக்தி	 ெசயற்படா 	 அடங்கி	 இ க் ங்கால்	 பதி
‘சிவம்’	 என	ஒன்ேறயாக	இ க் ம்.	 உலகில்	சிலர்	 பல்ேவ 	 பணிகளில்	 ஈ பட் க்
கைளத் ப்	 ேபாய்	 ப க் ம்	 ேபா 	 ‘சிவேன	 என் 	 கிடக்கின்ேறன்’	 என்
ெசால் வதில்	இக்க த் 	அடங்கியி த்தல்	 காணப்ப வைத	அறியலாம்.	 சக்தி
ெசயற்ப ம்	 நிைலயில்,	 சிவம்	அதேனா 	அச்ெசயைலெயல்லாம்	 உடன்	இையந்
இயற்றி	 நிற்றலால்	 ‘சிவ ம்	 சக்தி ம்’	 அம்ைம	 அப்பனாய்-	 மாெதா பாகனாய்-
ைதயல்	பாகனாய்-	இரண்டாய்த்	ேதாற்றம்	அளிக் ம்.

தடத்த	 நிைலயில்	 பதி	 சக்தியினால்	 பலநிைலகைள ைடய .	 இந்த	 நிைலயில்
அதற் 	 உ வம்	 உண் ;	 ெதாழில்	 உண் ;	 அவற்றிற்ேகற்ற	 பலப்பல	 ெபயர்க ம்
உண் .	ஆயி ம்,	இைவயைனத் ம்	இைறவனின	்அ ள்	காரணமாக	உண்ைமயால்
ெகாண்டனேவயன்றி	 ெவ ம்	 கற்பைனயல்ல	 என்ப 	 ஈண் 	 அறியப்ெப ம்.
ெசா ப	 இலக்கணம்	 எப்ப 	 உண்ைமேயா,	 அப்ப ேய	 தடத்த	 இலக்கண ம்
உண்ைமயா ம்.

(இ)	 தடத்தநிைலயில்	 சிவற்ைறக்	 காட் தல்	 ெபா த்தமா ம்.	 ெசா ப	 நிைலயில்
பதி	 ‘பரசிவம்’	 என	 நிற் ங்கால	் அதன்	 சக்தி	 ‘பராசக்தி’	 என	 வழங்கப்ெப ம்.
அஃ 	 உயிர்களின்	அறிைவ	 ேநாக்கி	 நிற் ம்	அறி 	வ வமான .	அந்த	அறிேவ
சக்தியின	் ெசா பம்.	 பாரதியாரின்	 சக்தி	 வழிபாெடல்லாம்	 இந்தச்	 சக்திைய
ேநாக்கிேயயா ம்	என் 	க வதில்	தவறில்ைல.	ேம ம்,

சித்தத்தி	ேலநின் 	ேசர்வ	 ண ம்
	சிவசக்தி	தன் கழ்	ெசப் 	கின்ேறாம்;

இத்தைர	மீதினில்	இன்பங்கள்	யா ம்
	எமக் த்	ெதரிந்திடல	்ேவண் ெமன்ேற.

என்ற	தாழிைசயி ம்	இந்த	நிைலயிைனக்	காணலாம்.

பதி	 உலகத்ைத	 ேநாக் ங்கால்	 ேமற் றிப்பிட்ட	 பராசக்தியின்	 ஒ 	 சி 	
உலகத்ைதத்	ெதாழிபட	 ற்ப ம்.	அதைன	‘ஆதி	சக்தி’	என	வழங் வர்.

பரிதி	ெயன் ம்	ெபா ளிைட	ேயய்ந்தைன;
	பர ம்	ெவய்ய	கதிெரனக்	காய்ந்தைன;

கரிய	ேமகத்	திரள்எனச்	ெசல் ைவ;
	கா 	மின்ெனன	வந் யிர்	ெகால் ைவ;



ெசாரி ம்	நீெரனப்	பல் யிர்	ேபாற் ைவ;
	 ம்	ெவள்ள	ெமனஉயிர்	மாற் ைவ;

விரி ம்	நீள்கடல்	என்ன	நிைறந்தைன;
	ெவல்க	காளி	ெயனதம்ைம	ெவல்கேவ.

என்ற	 பாடைல	 அ த் 	 வ ம்	 பாடல்கெளல்லாம்	 இந்தச்	 சக்திையேய
றித்தனவா ம்	என் 	க தலாம்.

ேமற் றியவற்றால	் ெசா ப	 நிைலயில்	 இைறவைன	 தனக்ெகன் 	 ஓர்	 உ ம்,
ெதாழி ம்,	 ெபய ம்	 இல்லாதவனாயி ம்,	 தடத்த	 நிைலயில்	 ஆ யிர்களின்
ெபா ட் ப்	பலப்பல	உ வ ம்	ெதாழி ம்	ெபய ம்	உைடயவனாகின்றான்	என்பைத
அறிய	 கின்ற .	இதைன	அ தி	நிைலயில்	ெதளிந்த	மணிவாசகப்	ெப மான்,

ஒ 	நாமம்	ஓ வம்	ஒன் மிலார்க	்காயிரம்
தி நாமம்	பா நாம்	ெதள்ேளணம்	ெகாட்டாேமா?

என் 	 அ ளிச்	 ெசய் ள்ளைத	 ஈண் 	 நிைனத்தல்	 த ம்.	 இைவ
தடத்தநிைலேயயன்றி	கற்பைனயாகாைமைய	அறிந் 	ெதளியலாம்.

(ஈ)	 இைறவனின்	 தி ேமனி	 பற்றி:	 இைறவனின்	 தி ேமனிப்	 பற்றி	 ேம ம்	 சில
க த் கைளத்	 ெதரிவிப்ேபன்.	 இைறவ ைடய	 உ வத்தி ேமனி	 ‘ேபாகவ வம்,
ேயாகவ வம்,	ேவகவ வம்’	என் 	 வைகப்ப ம்.	ேபாகவ வம்	உலக	இன்பத்ைதத்
த தற்ெபா ட் 	 மணக்ேகாலம்	 ெகாள் தல்	 ேபான்றைவ.	 ேயாக	 வ வம்
ஞானத்ைதத்	 த தற்ெபா ட் க்	 ர்த்தியாய்	 எ ந்த ளியி த்தல்
ேபான்றைவ.	 ேவகவ வம்	 உலகத்தார்க் 	 உண்டா ம்	 ன்பத்ைதப்	 ேபாக்கப்
ேபார்க்ேகாலம்	 ெகாள் தல்	 ேபான்றைவயா ம்.	 இைறவன்	 ேபாகவ வம்
ெகாண்டாலல்ல 	உயிர்கட் ப்	ேபாகம்	அைமயா ;	ேயாகவ வம்	ெகாண்டாலல்ல
உயிர்கட் 	ஞானம்	 உதியா ;	 ேவகவ வம்	ெகாண்டாலல்ல 	 உலகிற் 	கல்லாலின்
மரத்தின்கீழ்	 ேயாக்கியாய்-	தட்சிணா ர்த்தியாய்-	 எ ந்த ளியி ந்த	காலத்தில்
உயிர்கட் ப்	ேபாகம்	 தலியைவ	அைமயாதி ந்தைமையப்	 ராணங்கள்	விரித் ப்
ேப ம்.	 காமைன	 எரித் 	 உ விலாளனாய்ச்	 ெசய்த 	 ேபான்ற	 கைத	 இதில்
அடங் ம்.	 இைறவன்	 தி ப்ெப ந் ைறயில்	 வாய்	 எ ந்த ளித்	 தம்ைம
ஆட்ெகாண்ட	அ ைமப்பாட் ைன	மணிவாசகப்	ெப மா ம்,

(உ)	நவந்த ேபதம்:	இைறவன 	தி ேமனிகள்	ஒன்ப 	வைகயாக ம்	ேபசப்ெப ம்.
அைவ:	 ‘சிவம்,	 சக்தி,	 நாதம்,	 விந் ,	 சதாசிவன்,	 மேக வரன்,	 உ த்திரன்	 மால்
அயன்	என்பைவ.

இக் றியவற் ள்	 தலில்	உள்ள	 ‘சிவன்,	சக்தி,	நாதம்,	விந் ’	என் ம்	நான் ம்
அ வத்	தி ேமனிகள்.	இ தியில்	 உள்ள	 ‘மேக வரன,்	 உ த்திரன்,	மால,்	அயன்’



என் ம்	 நான் ம்	 உ வத்தி ேமனிகள்.	 இைடயி ள்ள	 ‘சதாசிவன்’	 மட் ம்
அ வத்	 தி ேமனி.	 உ வம்	 கண் க் ப்	 லனாவ ;	 அதாவ 	 நம்மேனார்
கண் க் ப்	 லனாகாவி ம்	 தவத்ேதார்	 கண் க் ப்	 லனாவ .	 அ வம்,
அங்ஙனம்	 லனாகாத ;	 எனி ம்	வரம் பட் 	 நிற்ப .	அ வம்	கண் க் ப்
லனாயி ம்	 ஒளிப்பிழம்பாய்	 நிற்பதன்றிக	் ைக,	 கால்	 தலியன	 இல்லாத .
இலிங்கவ வேம	அறி வத்	தி ேமனி	என்ப 	ஈண் 	அறியப்ெப ம்.

சிவக் மாரர்கள்:	 ஒ வர்	 கணபதி,	 மற்ெறா வர்	 கன்.	 இவர்கள்
ேதாற்றத்ைதப்பற்றி ம்	 உ வங்கைளப்	 பற்றி ம்	 சமய	 இலக்கியங்கள்
சாற் கின்றன.

(அ)	கணபதி:	இந்தியாவில்	ேதான்றி ள்ள	சமயங்கள்	அைனத் க் ம்	ெபா வாய்
எ ந்த ளியி க் ம்	 ெதய்வம்	 கணபதி.	 இத்ெதய்வத்தின்	 ைணக்ெகாண்
தத்தம்	 ெதய்வத்ைத	 மக்கள்	 வணங் கின்றனர்.	 ெபளத்த,	 தி மால்
ஆலயங்களி ம்	 கணபதிக் 	 இடம்	 உள்ள .	 ெகளமார	 சமயத்தி ம்	 கணபதி
வழிபாேட	 ன்னிற்கின்ற .

அரக்கர்க ம்	 அ ரர்க ம்	 ெசய் 	 வ ம்	 அக்கிரமங்கைளப்	 ேபாக்க	 வழி
கா மா 	 ேதவர்கள்	 பரமசிவைன	 ேவண் னர்.	 அப்ெப மான	் அம்பிைகயின்
உதவியால்	சிவசக்தியின்	அ ட்பிரசாதமாக	ஆைன கன்	உ ெவ த்தான்.	மனித
உடல்-	 யாைனத்தைல-	 இதற் 	 வரலா கள்	 பல	 உண் .	 இவற்றில்	 அ வ க்கத்
தக்க	 பல	 ெசய்திகைளத்	 தந்ைத	 ெபரியார்	 அவர்கள்	 எ த் க்	 காட் ப்
பரிகசிக்கின்றார்கள்.

இந்த	 உ வத்தில்	அடங்கி ள்ள	 தத் வேம	 மிக	 க்கியெமன் 	 க கின்றனர்
பக்தர்கள்.	தத் வத்ைத	 உ வகப்ப த்தியதில்	அைமந்த 	கணபதியின்	வ வம்.
‘ஓம்’	என் ம்	எ த் 	பலெமாழிகளில்	பல	பாங்கில்	எ தப்ெபற் ள்ள .	அத்தைன
எ த் க க் ம்	ெபா 	இயல் 	ஒன் 	உண் .	யாைனயில்	கா ,	தைல	 திக்ைக
ஆகிய	 ன் ம்	 ேசர்ந் 	 ஓம்	 என்பதன்	 ெபா 	 இயல் 	 ஆகின்ற .	 யாைன
கத்ைத ைடய	 கணபதி	 ஓங்கார	 ர்த்தியாகத்	 திகழ்கின்றான்.	 அவ ைடய

தைல ம்	 திக்ைக ம்	அக்ேகாட்பாட்ைட	விளக் கின்றன.

பிற 	 அவ ைடய	 உடல்	 வ ம்	 ‘ ப் ஆர்	 தி ேமனி’	 என் ம்	 சிறப்ைபப்
ெபற் ள்ள .	தத் வத்ைத	எ த் 	இயம் ங்கால	்பிரபஞ்சம்	 ம்	கணபதியின்
உடல்	 ஆகின்ற .	 அவனிடத் 	 வலி ம்,	 உ தி ம்,	 ய்ைம ம்,	 அறி ம்
ெபாலிவைதக்	 காணலாம்.	 ‘ ப் ’	 என் ம்	 ெசால்லில்	இத்தைனக்	 க த் க ம்
அடங்கி ள்ளன.	ஞானேம	 வ ெவ த்தவன்	 கணபதி.	இயற்ைக	 என் ம்	 உடலில்
ஒ ங் ப்பா ம்	 நல்லறி ம்	 திகழ்வேத	 இதற் ச்	 சான் 	 ஆ ம்.	 நமக் ப்
லனா ம்	 ப த்த	 உடல்களில	் யாைனயின்	 உடல்	 தன்ைம	 ெப கின்ற .



சிவசக்தியின்	 றத்ேதாற்றமாய்	 இ ப்ப 	 இயற்ைக.	 இஃ 	 அகண்டாகாரமாய்
விரிந் ள்ள .	 இத ள்	 இயங் ம்	 இைறவைனச்	 ட் க்காட் வதற் 	 யாைனத்
தைலைய ைடய	 ப த்த	 தி ேமனி	 ெபா த்த	 உ வகமாகின்ற .	 கணபதிக்
‘விநாயகன்’	 என்ற	 தி நாம ம்	 உண் .	 இச்ெசால்	 நல்லாைர	 அறெநறியில்
நடத் பவன்	என்பதாகின்ற .	வி=அற்ற;	நாயகன்=தைலவன்.	தனக் 	ேவ 	ஒ
தைலவ ம்	இல்லாத	தனிப்ெப ம்	ெபா ள்	என் ம்	அ 	ெபா ள்ப கின்ற .

ஏகதந்தன்,	 ஷிகவாகனன்	 கணபதியின	் ெவவ்ேவ 	 வ வங்கள்.
இவற்றிற்ெகல்லாம்	சிறப் ப்ெபா ள்கள்	உண் .	விரிவஞ்சி	அைவ	ஈண் 	எ த் க்
காட்டப்ெபறவில்ைல.

(ஆ)	 கன:்	விநாயக க் 	தம்பி	இவன்.	இவ க் ச்	‘சிவ மாரன்,	சரவணன்,
கார்த்திேகயன்,	ேசனாபதி,	 கன்,	ஞானபண் தன்,	 வாமிநாதன்,	 ப்பிரமணியன்’
என் 	 பல	 தி நாமங்கள்	 உண் .	இவன்	 பிறப்ைபப்	 பற்றி ம்	 பலகைதகள்	 உண் .
பாமரமக்கள்	 உணர்வதற்காகப்	 ைனயப்ெபற்றைவேய	 இக்கைதகள்.	 தந்ைத
ெபரியார்	 அவர்கள்	 இக்கைதகைள	 ஆதாரமாகக்	 ெகாண் 	 அைனத்ைத ம்
சா கிறார்கள்.	 அறிஞர்கள்	 இக்ைைகதகளில்	 அடங்கி ள்ள	 தத் வத்ைத
மட் ம்	எ த் க	்ெகாள்கின்றார்கள்.

அண்டெமங் ள்ள	 உயிர்கள்	 அைனத் ம்	 இைறவனிடத்தி ந் 	 வந்தைவகள்.
ஆகேவ	 அைவயா க் ம்	 அவன்	 அப்பனாக ம்,	 பராசக்தி	 அன்ைனயாக ம்
இ க்கின்றனர்.	 ேதான்றிய	 உயிர்க ள்	 உயர் தாழ் 	 உண் ,	 விலங் க் ம்
மனித க் ம்	 எவ்வள 	 ேவற் ைம?	 இதற்ெகல்லாம்	 ேமலாக	 மக்க க் ம்
அைமந் ள்ள	 தராதரேமா	 அளப்பரிய .	 கல்நிைலயிலி ந் 	 கட ள்	 நிைலவைர
மக்கைளக்	 காணலாம்.	 மனிதன	் எவ்வள 	 ேமேலான்	 ஆக ம்	 எனப 	 ஒ
ெபரிய	வினா.	இவ்வினா க் 	விைடயாக	அைமந்தி ப்பவன்	சிவக் மாரன்.

பிறப் :	 உலைக	 உய்வித்தற்ெபா ட் 	 உண் 	 பண்ணப்பட்டவன்	 கக	் கட ள்.
அவன்	 உண்டான	விதம்-	 பிறப் -	வியக்கத்தக்க .	 சிவெப மான்	யாண் ம்	தன்
ெசா பத்தில்-	 தடத்த	 நிைலக் 	 வாராமல-்திைளத்தி ந்தார்.	 அவன
நிைறநிைலையக	்கைலக்க	 யன்ற	காமைன-	மன்மதைன-	அவர்	காய்ந்தார்

சிவனார 	 ஐம்ெபாறிகளின் 	 ஐந் 	 ஒளிப்பிழம் ,	 மனத்தினின் 	 மற்ேறார்
ஒளிப்பிழம் ,	ஆக	ஆ 	ஒளிப்	 பிழம் கள்	ெவளிக்கிளம்பின.	அவற்றின்	 ேத ைவ
(ேதஜைச)க்	 கண் 	 அம்பிைகேய	 திைகத் ப்	 ேபாய்விட்டாள்.	 கங்ைகைய
உலர்த்திவிட் 	அவ்ெவாளித்திரள்	சரவணப்	ெபாய்ைகயில்	பிரேவசித்த .	சரவணப்
ெபாய்ைக	 என்ப 	 நாணல	் காட் ள்ள	 நீர்நிைல.	 ஆங்கி ந் 	 ஆ கம்
பன்னி ேதாள்	ஓர்	உடல	்உைடய,	ெதய்வக் ழந்ைதெயான் 	உ ெவ த் 	வந்த .
சண் கன்	என்பவன்	அவேன.



கார்த்திைகப்	ெபண்கள்	ஆ ேபர்	அவைனப்	பராமரிக்க	 ன்	வந்தனர்.	அவர்களின்
ெபா ட் 	 அவன்	 ஆ 	 ழந்ைதகளாகத்	 தன்ைனப்	 பிரித் க்	 ெகாள்வ ண் .
அவர்களிடம்	பால்	ப கினபிற 	அவன்	ஓர்	உ வமாகி	வி வான.்	விைளயாட்டாகக்
கணக்கற்ற	உ வங்கைள ம்	அவன்	எ ப்ப ண் .	ப த் றங் ம்ெபா 	ஒற்ைற
ேமனியனாகி	வி வான்.	கார்த்திைக	மங்ைகயர்களால்	வளர்க்கப்	ெபற்றைமயினால்
அவ க் க்	‘கார்த்திேகயன’்	என்ற	தி நாம ம்	ஏற்பட்ட .

சரவணபவன்:	 சீவர்களின்	 ேதாற்றத்திற்ேக	 கக்கட ள்
ன்மாதிரியாகின்றான்.	 சரவணப்ெபாய்ைக	 க ப்ைபக் ச்	 சமமான .	 அ
ற்றி ம்	 சக்தி	 ெசா பம்,	 சிவேசதனம்	 என் ம்	 பித் 	 (விந் )	 அதன்கண்

நாட்டப்ெபற்ற .	 அப்ெபா 	 பஞ்ேசத்திரியங்க ம்	 மன ம்	 ஒன் பட்டன.
உயிர்க ள்	 ஆ 	 அறிேவா 	 ய 	 மிக	 உயர்ந்த .	 பரஞானம்	 அல்ல
இைறஞானத்ைதப்	ெப வதற் 	ஆ 	அறி 	 உயிேர	 ற்றி ம்	த தி	வாய்ந்த .
கண்,	 கா ,	 வாய்	 ேபான்ற	 ஒவ்ேவார்	 இந்திரிய ம்	 தனித்தனிேய
பயிற்சிெப கின்ற .	கார்த்திைக	மாதர்	ஆ ேபரிடம்	ஆ 	வ வங்களில்	இ ந்
வளர்ெபா ள்	பஞ்ேசந்திரியங்க ம்	மன ம்	நல்ல	பயிற்சி	ெப தலா ம்.	உறங் ம்
ெபா 	 எல்லா	 இந்திரியங்க ம்	 மன ம்	 ஒ ங்கி	 வி வதால்	 ஓர்	 உ வம்
ஆய்வி கின்ற .

ெசா பவிளக்கம்:	 ஆ க ம்	 பன்னி ேதா ம்	 ஒ 	 தி ேமனி ம்	 உைடய
சரவணபவன்	 ேதான்றியதில	்ெபா ள்	 பல	 ைதந் 	கிடக்கின்றன.	இயற்ைகயின்
அைமப்பில்	 பல	 தைலக க் த்	 ேதைவ	 இல்ைல.	 இரண் 	 தைல டன்	 ஏதாவ
பிறந்தால்	 அ 	 பிைழக்கா .	 ஆ தைலக க் 	 ேவைல	 என்ன	 என்ற	 வினா
எ கின்ற .	பல	ைககள்	இ ந்தால்	அவற்ைறப்	பயன்ப த்தலாம்;	பல	தைலகைளப்
பயன்ப த் தல்	 எவர்க் ம்	 யா .	 சீவர்க ள்	 மனிதனாகப்	 பிறந்தவனிடத்
உள்ள	 மகிைமகெளல்லாம்	 உ ெவ த்தவன்	 கன்.	 உயர்ந்த	 தத் வங்கைள
உ வகப்ப த்தி	 ஒவ்ெவான் ம்	 ஒவ்ெவா 	 தைலயாகக்	 க தப்ெப கின்ற .
தைலெப கின்ற	சிறப்ைப	ேவ 	எந்த	உ ப் ம்	ெபற	 யா .	 ைவ,	ஒளி,	ஊ ,
ஓைச,	 நாற்றம்	 ஆகிய	 ஐந்தின	் வ வத்தின்	 வைக	 அறிவதற் 	 ஐம்ெபாறிகள்
அைமந் ள்ளன.	இவற்றிற்ெகல்லாம்	ேமலாக	எண்ண ம்	உணர ம்	வல்ல 	மனம்.
இைவ	 ஆ ம்	 ஆ கங்க க் 	 ஒப்பானைவ.	 கம்	 ேபான் 	 இைவ
பாராட்டப்ெபறல்	 ேவண் ம்.	 ைறயாக	 இவற்ைற	 வளர்க் ங்கால்	 ஒவ்ெவான் ம்
ஒ 	 கத் க் ச்	சமமான .

‘பகவான்’	 என் ம்	 ெசால் க் 	ஆ ணசம்பந்தன்	 என்ப 	 ெபா ள்.	 ஞானம்,
ைவராக்கியம்,	 வீரியம்,	 ஐ வரியம்,	 ெசல்வம்	 கீர்த்தி	ஆகிய	ஆ ம்	 எவனிடத்
ஒன் 	 ேசர்ந் 	 உள்ளனேவா	 அவன்	 பகவான்,	 இந்த	 ஆற ள்	 ஏேத ம்	 ஒன்
சிறப்பாக	 அைமந் 	 விட்டாேலேய	 சாதாரண	 சீவன்	 ஒ வன்	 ெப மகனாகி
வி கின்றான்.	 இந்த	 ஆ 	 ெதய்வமகிைமக ம்	 ஒன் 	 ேசர்ந் 	 ஒ வனிடம்



மிளி மானால	் அவன்	 கக்	 கட ளாகேவ	 ஆகிவி கின்றான்.	 பிறந்த
நாணற்கா 	 ஆகிய	 பிரபஞ்சம்.	 ஆங் 	 வளர்ந்தி ந் 	 அைடயப்ெப ம்
ெப ைமயா ம்	 ெதய்வ	 சம்பத் களாம்.	 ஆ க ைடய	 மேரசன்	 இந்தக்
ேகாட்பாட்ைட	ஓயா 	உயிர்க க் 	நிைன ட் 	வ கின்றான்.

ஆ கத்	 தத் வத்தில்	 தன்ைனேய	 மறந் 	 ஆழங்கால்	 பட்ட	 அ ணகிரிநாதர்
தி வண்ணாமைலயில்	 எ ந்த ளியி க் ம்	 கப்	 ெப மாைனத்	 திக் ம்
பாடல்	இ :

ஏ மயில்	ஏறிவிைளயா கம்	ஒன்ேற;
	ஈச டன்	ஞானெமாழி	ேப கம்	ஒன்ேற;
ம்அ 	யார்கள்விைன	தீர்க் கம்	ஒன்ேற;
	 ன் வ	ேவல்வாங்கி	நின்ற கம்	ஒன்ேற;

மா ப 	 ரைர	வைதத்த கம்	ஒன்ேற;
	வள்ளிையம	ணம் ணர	வந்த கம்	ஒன்ேற;

ஆ கம்	ஆனெபா ள்	நீஅ ளல்	ேவண் ம்;
	ஆதிஅ 	ணாசலம்	அமர்ந்தெப 	மாேள.

இன் ம்	 கன 	 வித	 சக்திவ வம்,	 வள்ளி	 -	 ெதய்வயாைன	 தத் வம்,
ேதவேசனாபதி,	 நான் கைனச்	 சிைறயில்	 ைவத்தல்,	 ரசம்காரம்,	 கன்,
ஞானபண் தன்	 என்பைவபற்றிெயல்லாம்	 தத் வங்கள்	 உள்ளன.	 இங்ஙனம்

கன யார்கள்	 சிந்தித் 	 எ தி ள்ளனர்.	 இவற்ைறெயல்லாம்	 பார்ப்பனர்கள்
ழ்ச்சியால்	 ஏற்பட்டன	 என் 	 ெசால்வதற்கில்ைல.	 என்ன	 காரணத்தாேலா

பார்ப்பனர்கைளத்	 திட் த்	 தீர்க்கின்றார்கள்	 தந்ைதயவர்கள்.	 ெவள்ைளக்காரர்
ஆட்சியில்	 பார்ப்பனர்கள்	 ப த் 	 அர 	 அ வல்களில்	 ேசர்ந் 	 விட்டனர்.
பலமட்டங்களில்	அவர்கள்	அக்காலத்தில்	 ெசய்த	அட்டகாசங்கள்	 ெசால்லி யா.
இதனால்	 தான்	அக்காலத்தில்	 நீதிகட்சி	 ேதான்றி	அரைச ம்	 பார்ப்பனர்கைள ம்
எதிர்த்த ,	இதைன	நிைனந் தான்	அதிகமாக	அவர்கைளக்	க க்கின்றார்.	1940-
தல்	ஓரள 	எனக் த்	ெதரி ம்.	 ைற ரில்	நான்	தைலைமயாசிரியனாக	இ ந்த

காலத்தில்	 (1941-1950)	எவ்வளேவா	விளம்பரம்	ெசய் ம்	பார்ப்பனர்கைளத்	தவிர
ேவ 	 சாதி	 ஆசிரியர்கள்	 கிைடக்கவில்ைல;	 பயிற்சி	 ெபறாத	 பட்டதாரிகள்	 ட
கிைடக்கவில்ைல.	 ஓய் 	 ெபற்ற	 பயிற்சி	 ெபற்ற	 ஆசிரியர்கள்,	 ஓய் 	 ெபற்ற
தைலைமயாசிரியர்கள்,	 இவர்கைள	 ேநரில்	 ேத ப்பி த் 	 நியமனம்	 ெசய்
பள்ளிைய	நடத் ம்	நிைல	ஏற்பட்ட .

இன்ைறய	 நிைல	 ேவ .	 பார்ப்பனர்கள்	 நம் டன்	 கலந் 	 பழ கின்றனர்.
கலப் த்தி மணம்	 ெசய் 	 ெகாள் ம்	 அள க் 	 ன்வந் 	 விட்டனர்.
இந்நிைலயில்	 அவர்கைள	 ெவ க்க	 ேவண் ய	 இன்றியைமயாைம	 இல்ைல.
நம்ேமா 	 அவர்கைள	 இைணத் க்ெகாண் 	 வாழ்வேத	 சிறப் .



சாதிக்ெகாள்ைகையக்	 ைகவிட் 	 சாதியற்ற	 ெபரியார்	 ெகாள்ைகையக்	 கைடப்
பி த்தவர்கைள	ெவ ப்ப 	நியாயம்	இல்ைல.

2.	 ைவணவம்:	ைவணவம்	இைறவைன	 ‘ஈ வரன்’	என் 	 ேப ம்.	இங் ம்	 உ வ
வழிபா 	 சிறப்பாக	 அைமகின்ற .	 இைறவ ைடய	 தி ேமனிையப்பற்றி
ைவணவதத் வம்	ஐந் 	வைகயாகப்	ேப ம்.

I.	 பரத் வம்:	 இ 	 காலம்	 நைடயடாத ம்,	 ஆனந்தம்	 அளவிறந்
ஒப்பற்றதா ள்ள	 பரமபதத்தில்	 இைறவன்	 ெபரிய	 பிராட் யார்,
மிப்பிராட் யார்,	 நீளாேதவியார்	 சகிதம்	 அனந்தாழ்வாைன

அரியாசனமாக ம்,	 ெபரியதி வ ைய	 வாகனமாக ம்	 ெகாண் க் ம்
இ ப் .

II.	 வி கம்:	 இந்த	 உலகில்	 (லீலா	 வி தியில்)	 த்ெதாழில்கள்
நைடெபறச்ெசய்ய ம்,	 சம்சாரிகைளக்	 காப்பதற்காக ம்,	 வா ேதவன்,
சங்கர்ஷணன்,	 பிரத்தி ம்னன்,	 அநி த்தன்	 என்ற	 ெபய டன்	 இ க் ம்
நிைலயா ம்.

III.	 விபவம்:	 அவதாரங்கைளப்	 பற்றிக்	 வ .	 இைவ	 ஆேவச	 அவதாரம்,
க்கிய	 அவதாரம்	 என் 	 இ வைகயாகப்	 ப த் ப்	 ேபசப்ெப ம்.	 ஆேவச

அவதாரத்தில்	 கபிலர்,	 தத்தாத்ேரயர்,	 பர ராமர்	 ேபான்ற	 அவதாரங்கள்
அடங் ம்.	 க்கிய	அவதாரத்தில்	இராமர்,	கி ட் ணர்,	வாமன-திரிவிக்கிரமர்
தலிய	 மனிதாவதாரங்க ம்;	 மச்சம்,	 ர்மம்,	 வராகம்	 ேபான்ற	 திரியக்

(பிராணிவைக)	 அவதாரங்க ம்,	 நரசிம்மம்	 என்ற	 பிராணி	 -	 மனித
அவதார ம்,	 ப்ஜாமரம்	 ( ட்ைட	 மாமரம்)	 தலான	 தாவரவ வங்க ம்
அடங் ம்.

IV.	 அந்தர்யாமித் வம்:	ேசதநர்களின்	இதய	கமலத்தில்	அழேக	வ ெவ த்தாற்
ேபான்ற	 மங்களகரமான	 தி ேமனி டன்	 எல்லாவித	 ஆபரணங்களா ம்
அலங்கரிக்கப்	 ெபற்றவனாய்	 ெபரிய	 பிராட் ேயா 	 கட்ைடவிரலளவாய்
(அங் ஷ்ட	பிரமாணமாய்)	எ ந்த ளியி க் ம்	இ ப் .

V.	 அர்ச்சாவதாரம்:	 அ யார்கள்	 எைதத்	 தனக் த்	 தி ேமனியாகக்
ெகாள் கின்றனேரா	 அைதேய	 தனக் 	 வ வமாக ம்,	 அவர்கள்	 உகந்
ைவத்த	தி நாமத்ைதேய	தனக் ப்	ெபயராக ம்	ெகாண் ள்ள	நிைல.

இந்த	நிைலயில்	எல்லா	நிைல	எம்ெப மான்க ம்	அர்ச்ைசயாக	 -	விக்கிரகமாக	 -
எ ந்த ளியி ப்பர்.	 இந்நிைலயில்	 அைனத் 	 எம்ெப மான்க ம்	 தம்ைமத்
திப்பவர்க ைடய	 கண் க் ம்	 ெநஞ் க் ம்	 இனிதாம்ப 	 அ பவித்தற்

இடமாக	இ த்தல்.	அதாவ 	தி ப்பாணாழ்வார்,



அண்டர்ேகான்	அணிஅரங்கன்	என்	அ திைனக்
கண்டகண்கள்	மற்ெறான்றிைனக்	காணாேவ.

என் 	அ பவித்தவா 	அ பவிக் ம்	நிைல	இ .

தி மால்	 வ வம்:	 எம்ெப மானின்	 தி ேமனிையப்	 பற்றி	 ேவதாந்த	 ேதசிகளின்
விளக்கம்:	 ேவதத்தின்	 ெபா ளாக	 உள்ளவன்	 எம்ெப மான்.	 சித் ம்	 (உயிர்கள்),
அசித் ம்	 (சடஉலகம்)	 அவன்	 தி ேமனியில்	 அடங்கி	 உள்ள .	 இதைன
ைவணவதத் வம்	 சரீர-சரீரிபாவைன	 (உடல்-உயிர்	 உற )	 என் 	 ேப ம்.
தி மங்ைகயாழ்வா ம்,

திடவி ம் 	எரிநீர்	திங்க ம்	 ட ம்
	ெச நிலத் 	உயிர்க ம்	மற் ம்

படர்ெபா ள்	க மாய்	நின்றவன்

என் 	 வர்;	 இத்ெதா தி	 ‘உடல்மிைச	 உயிெரனக்	 கரந்ெதங் ம்	 பரந் ளன்’
என் 	 ேம ம்	 இதைனத்	 ெதளிவாக் வர்.	 சீவன்-இரத்தினங்க ள்	 சிறந்த
ெகளஸ் வாக	 உள்ளான்;	 லப்பிரகி தி	 (உலகம்)	 ஸ்ரீவத்சம்	 என்ற	 ம வாக
உள்ளான்;	 மகாந்	 என் ம்	 தத் வம்	 ெகளேமாதகி	 என் ம்	 கைதயாக	 உள்ள .
ஞானம்	 நந்தகம்	 என் ம்	 வாளாக ம்,	 அஞ்ஞானம்	 அவ்வாளின்	 உைறயாக ம்
உள்ளன.	தாமசாகங்காரம்	சாரங்கம்	என் ம்	வில்லாக ம்,	சாத் வித	அகங்காரம்
பாஞ்சசன்னியம்	என் ம்	சங்காக ம்,	மனம்	என் ம்	தத் வம்	 தர்சனம்	என் ம்
சக்கரமாக ம்,	 ஞாேனந்திதரியங்கள்	 ஐந் ம்,	 கன்ேமந்தாரியங்கள்	 ஐந் ம்
அம் களாக ம்,	தந்மாத்திைரகள்	ஐந் ம்,	 தங்கள்	ஐந் ம்	ஆகியவற்றின்	வரிைச
ைவஜயந்தி	என் ம்	வந	மாைலயாக ம்	அைமந் ள்ளன

தி ச்சங் :	இதன்	தத் வம்:	சங் 	ஊ மிடத் 	உண்டா ம்	ஒலி	ஓங்காரம்.	‘ஓம்’
என் ம்	 ஓைசக் 	 நாதபிரம்மம்	 என் 	 ெபயர்.	 இஃ 	 ஒ 	 ெமாழியி ம்	 ஒ
சமயத்தி ம்	கட் ப்படாத .	இயற்ைக	 ம்	இயங் வதால்	உண்டா ம்	ஒலிேய
ஓங்காரம்.	 அ 	 பிரணவம்	 என் ம்	 பகரப்ப ம்.	 தன்ைகயில்	 சங்ைக
ைவத்தி ப்பதன்	 லம்	 தான்	 பிரணவப்ெபா ள்	 என்பைத	 அவன்
அறி த் கிறான்.	 அகரம்	 உகரம்	 மகரம்	 அடங்கப்ெபற்ற 	 ஓங்காரம்,
பிரபஞ்சத்தி ள்ள	 ஓைச	 ஒலியாக ள்ள	 இதன்	 ெவவ்ேவ 	 ேதாற்றங்கள்,
ஓைசதான்	 உலகி ள்ள	 அைனத் க் ம்	 வித் 	 ஆகின்ற .	 ஒைச	 உ ப்பட்ேட
ஒவ்ெவா 	 ெபா ம்	 ஆகிற .	 ஒ 	 ெபா ைளப்	 பதார்த்தம்	 (வடெமாழி)
என்கின்ேறாம்.	 பத ம்	 அதன்	 அர்த்த ம்	 ேசர்ந்த 	 அப்ெபா ள்.	 வித்
அகப்பட்டால்	 அதிலி ந் 	 மரத்ைத	 உண் 	 பண்ணலாம்.	 ெசால்	 என் ம்
வித்திலி ந் 	ெபா ள்	உண்டாகின்ற .	‘மந்திரம்’	என்ப 	ெசால்.	அதைன	ஓயா
உச்சரித்தால்	அதன்	வ வம்	வந் 	வி ம்.



நலம்த 	ெசால்ைல	நான்கண்
	ெகாண்ேடன்	நாராயணா	என் ம்	நாமம்

என்ப 	தி மங்ைகயாழ்வார்	தி ெமாழி,	 ‘ஓம்’	 என்ப ம்	 ‘நாராயணன்’	 என்ப ம்
மந்திரம்.	 அதைன	 உ ப்ேபா கிறவர்	 களின்	 மனம்	 அந்தப்	 ெபா ளின்
வ ெவ க்கின்ற .	 பிற 	 நாராயணைனக்	 காண ம்,	 அவைன	 அைடய ம்

ம்.	இப்ெபா 	அவன்	 யாெரன் 	 நமக் த்	 ெதரியா ;	ஆனால்	அச்ெசால்
நமக் த்	ெதரி ம்.	ெதரிந்தைத	 உ தியாகப்	பி த் க்	ெகாண்டால்	ெதரியாதைத
அைடயலாம்.	 இக்ேகாட்பாட்ைட	 அைனவர்க் ம்	 விளக் தற்ெகன்ேற	 அவன்
ைகயில்	 சங்ைக	 ஏந்திக்ெகாண் ள்ளான்.	 பிரணவம்	 அல்ல 	 அவ ைடய	 நாம
உச்சாரணத்தால்	அவைன	உ தியாகப்	ெபற் விடலாம்.

தி வாழி:	 சக்கரபாணி	 என்ப 	 தி மாலின்	 மற்ெறா 	 ெபயர்.	 அண்டங்களின்
நைட ைறைய	விளக் வ 	சக்கரம்.	ேகாள்	எல்லாம்	 ழன் 	 ழன் 	வ கின்றன.
வட்டமி வ 	 அவற்றின்	 இயல் .	 நட்சத்திரங்கள்	 பல	 ேநேர	 ஓ க்
ெகாண் ள்ளனேபாலத்	 ெதன்ப கின்றன.	 ெப ேவகத் டன்	 பல்லாண்
பல்லாண் களாகப்பறந்ேதா 	 ஒ 	 வட்டத்ைத	 நிைறேவற் கின்றன.	 ஒன் க்
அப்பால்	 ஒன் 	 அனந்தம்	 சக்கரங்கள்	 ஓயா 	 ழல்கின்றன.	 அைவயா ம்
தி மாலின்	 தி ச்சக்கரத்தில்	 தாங்கப்ெபற் ள்ளன.	 அண்டங்கள்	 யாைவ ம்
உண் 	 பண் த ம்,	 நிைலெபறச்	 ெசய்த ம்,	 பின் 	 அவற்ைற	 நீக் த ம்
நாராயணனின்	 ‘அலகிலா	 விைளயாட் ச்’	 ெசயல்கள்;	 நிரந்தரமான	 ெசயல்கள்.
சக்கரம்	 ழல்வ 	ேபான் 	இச்ெசயல்கள்	 ற்றிச்	 ற்றி	வ கின்றன.	 வில்லாத
விைளயாட்டாக	 ந்தன்	 த்ெதாழில்கைள ம்	 ைறயாகச்
ெசய் வ கின்றான்.	இதைனத்	திவ்வியகவி	பிள்ைளப்ெப மாள்	அபயங்கார்,

ஞாலத்	திகிரி	 நீர்த்திகிரி
	நடாத் ம்	அந்தக்

காலத்	திகிரி தலான	யா ம்
	கடல்க	ைடந்த

நீலத்	திகிரியைனயார்	அரங்கர்
	நிைறந்த	ெசங்ைகக்

ேகாலத்	திகிரி	தைலநாளதனின்
	ெகாண்ட	ேகாலங்கள்.

என் 	பா ரமிட் 	அற் தமாக	விளக் வர்.

அறவாழி	 அந்தணன்:	 சக்கரத்தின்	 ெசயல்களால்	 ஆரா	 அ தன்	 ஆழியங்ைக
அம்மான்	 ஆகின்றான்.	 தர்மசக்கரம்	 அல்ல 	 அறவாழி	 அவன்	 தி க்கரத்தில்
திகழ்கின்ற .	 ஏெனன்றால்	 அவன்	 அறத்ைதப்	 பா காப்பவன்	 அல்லவா?



இயற்ைகயின்	 நைட ைறயி ள்ள	 ஒ ங் ப்பா 	 அறெமனப்	 ப கின்ற .
உயிர்வைககள்	 ெசய் ம்	 ெசயலில்	 ன்ேனற்றத் க் 	 ஏ வானைவகள்	 தர்மம்
எனப்ப கின்றன.	 அைவ	 ஏற்ெகனேவ	 அைடந் ள்ள	 நிைலகளினின் 	 கீேழ
இ த் 	 ெசல் ம்	 ெசயல்களாதலால்	 அதர்மம்	 எனப்ப கின்றன.	 தர்மத்தின்

ந்த	 பயன்	 இன்பம்.	 அதர்மத்தின்	 ந்த	 பயன்	 ன்பம்.	 ஆழியங்ைகக்
க ேமனியன்	 உயிர்கைளக்	 காக் ம்	 கட ள்.	 அறவாழிையக்	 ெகாண் 	 அவன்
அைனத்ைத ம்	 காத் 	 வ கின்றான்.	 அறம்	 ெசய்கின்றவர்கைள
ஆழிகாப்பாற் கின்ற .	 ேக 	 ெசய்கின்றவர்கைள	 அ 	 ன் த் கின்ற .
சக்கரத் க் 	 மைறந்தி ந் 	 யா ம்	 எச்ெசய ம்	 ெசய்ய யா .	 எங் ம்
வியாபகமாய்	 எல்லா	 உயிர்களிடத் ம்	 மனச்சாட்சி	 என் ம்	 ெபயெர த் ,	அஃ
ஊ விப்	 பாய்ந்தி ந் 	 ஆைண	 ெச த் கின்ற .	 தி மாலின்	 அறவாழிக்
உட்பட் 	நடடப்பவர்	நலம்	அைனத்ைத ம்	அைடவர்.

அேத	ஆழிையக்	காலச்சக்கரம்	என் ம்	பகரலாம்.	ஆதியந்தம்	இல்லாத	காலமாக
அ 	 ழல்கின்ற .	 ெசன்ற ,	 நிகழ்வ ,	 வ வ 	 எல்லாம்	 ஒ வட்டமாய்
வ கின்ற .	அதற் 	இ ப்பிடம்	தி மாலின்	தி க்கரம்.	தி மாேல	கால	ெசா பம்.
காலம்	 வைத ம்	 நாம்	அறிய	 யா .	அக்காரணத்ைத	 ன்னிட்ேட	அவன்
க ேமனியனாக	 நமக் த்	 ெதன்ப 	 கின்றான்.	 காலம்	 என் ம்	ஆழிைய	 நன்
பயன்ப த் வ 	தி மாலின்	ஆராதைனயா ம்.

இங்ஙனம்	 வழிவழியாக	 வ ம்	 கட ைளப்	 பற்றிய	 க த் கள்	 காலந்ேதா ம்
வளர்ந் 	வ பைவ.	இந்த	வளர்சிக் 	ஒ 	ச கத்தார்	ெபா ப்பாளர்கள்	அல்லர்;
றிப்பாகப்	 பார்ப்பனர்கள்	 ழ்ச்சி ம்	அல்ல.	 இ 	 வழிவழியாக	 வளர்ந் 	 வ ம்

வழிவழி	உைடைம	(Heritage);	அதாவ 	மர ரிைம.

உ வழிபாட் க் 	 எதிர்ப் :	 தந்ைத	 ெபரியா க் 	 ன்னேர	 சித்தர்கள்	 உ வ
வழிபாட்ைடக்	 க ந்தனர்;	 உ வத்தில்	 கட ள்	 இல்ைல	 என் 	 சாதித்தனர்.
சிவவாக்கியரின்	 ரட்சிகரமான	பாடல்	ஒன் 	உள்ள .	அஃ 	இ :

நட்ட	கல்ைல	 ற்றி	வந்
	நா 	 ட்பம்	சாத்திேய

ற்றி	வந் 	ெமாணெமா	ெணன்
	ெசால் ம்	மந்தரம்	ஏதடா?

நட்ட	கல் ம்	ேப ேமா	நாதன்
	உள்ளி	 க்ைகயில்

ட்ட	சட் 	சட் வம்
	கறிச் ைவ	அறி ேமா!

ெநற்றி	 நிைறய	 தி நீ 	 அணிந் 	 மணிக்கணக்காக	 இந்தப்	 பாடைலப்



பா க்ெகாண் 	 வீ வீடாக	அ ப 	யாசித் 	வ ம்	பண்டாரங்கைளக்	காணாத
ஊேரா	நகரேமா	தமிழ்நாட் ல்	இல்ைல.	இன்ெனா 	பாடல்:

இ ப் 	ெநஞ்ச	வஞ்சகத்
	திைசந் 	நின்ற	ஈசைனப்

ெபா ப்பி	 ம் 	னலி ம்
	 ரண் 	ேத ம்	 டர்காள்!

க ப் 	 ந்த	காலேம
	கலந் 	நின்ற	அண்ணலார்
ப்பி	ராேனா	டன்றி
	மற் க்	 டலாவதில்ைலேய.

இ ம்	உ வ	வழிபாட்ைடக்	க வதா ம்.

இதற் 	 ன்னதாகேவ	நா க்கரசர்,

ைமப்ப ந்த	கண்ணா ம்	தா ம்	கச்சி
	மயானத்தான்	வார்சைடயான்	என்னின்	அல்லான்

ஒப் ைடயவன்	அல்லன்;	ஒ வன்	அல்லன்;
	ஓர்ஊரன்	அல்லன்;	ஓர்உவான்	இல்லி;

அப்ப ம்	அந்நிற ம்	அவ்வண்	ண ம்
	அவன ேள	கண்ணாகக்	காணின்	அல்லால்

இப்ப யன்	இந்நிறத்தன்	இவ்வண்	ணத்தன்
	இவன்	இைறவன்	என்ெற திக்	காட்ேடா	ணாேத(6.97:10)

என் 	 இைறவைன	 வ வத்தில்	 வ த் க்	 காட்ட யா 	 என் 	 ெசால்லிப்
ேபானைத ம்	நிைனக்கலாம்.

ேமல்நாட் ம்	 கட ள்	 ம ப் க்	 ெகாள்ைக	 இல்லாமல்	 இல்ைல.	 இங்கர்சால்
என்பாைரக்	 ேகள்விப்படாதவர்	 இல்ைல.	 இவர்	 இைறம ப் க்	 ெகாள்ைகயினரின்
ன்ேனா .	என்	கல் ரி	வாழ்வின்ேபா 	இவர்	 ைலப்	ப த் 	 கர்ந்த ண் .

தந்ைத	 ெபரியா ம்	ஒ 	 சாக்ர ைசப்	 ேபால ம்	ைவர	 ெநஞ் ப்பைடத்த	வால்ேடர்
ேபால ம்,	 ‘எரிமைலயாய்,	 தழலாய்,	 இயற்ைகக்	 த்தாய்,	 எதிர்ப் கைள
ந ங்கைவக் ம்	இ ெயாலியாய்’	இயங்கி	இைறமறப் க்	ெகாள்ைகையப்	பல்ேவ
ேகாணங்களில்	ேபசி ம்	எ தி ம்	வந்தார்.	அவற்ைற	உங்கள்	 ன்	ைவக்கின்ேறன்.
அதற் 	 ன்	தந்ைத	ெபரியார்	அவர்க க்ேக	உரிய	தன்னடக்கத் டன்	ஒ 	 ைற
‘நான்	 ேபச்சாள ம்	 அல்லன்;	 எ த்தாள ம்	 அல்லன்;	 க த்தாளன்’	 என்
றிப்பிட்டைத	நிைன 	 ர்கின்ேறன்.



கட ைளப்பற்றிப்	 ேபசத்	ெதாடங் ன்	அ பற்றிய	 ழப்பத்ைதக்	காட் கின்றார்.
கட ள்	 என்றால்	 என்ன	 என்பைதப்	 ரிந் 	 ெகாண்ட	 மனிதன்	 கட ள்
நம்பிக்ைகயாளர்களில்	ஒ வ ேம	இல்ைல.	ஒ 	ெபா ள்	இ ந்தால்தாேன	அஃ
இன்ன 	என் 	 ரிந் 	ெகாள்ள	 ம்?	அஃ 	இல்லாததனாேலேயதான்	கட ள்
நம்பிக்ைகக்காரர்கள்	 ஆ க் 	 ஒ 	 விதமாய்க்	 கட ைளப்	 பற்றி	 உளறிக்
ெகாட்டேவண் ள்ள .

அதற் ப்	 ெபய ம்	 பலப்பல	 ெசால்ல	 ேவண் ள்ள ;	 அதன்	 எண்ணிக்ைக ம்
பலப்பல	 ற	 ேவண் ள்ள ;	 அதன்	 ண ம்	 பலப்பலவாக	 ெமாழிய
ேவண் ள்ள ;	 அதன்	 உ வ ம்	 பலப்பலவாக	 உளற	 ேவண் ள்ள ;	 அதன்
ெசயல்க ம்	 பலப்பல	ெசால்ல	 ேவண் ள்ள .	இந்த	இலட்சணத்தில்	கட ைளப்
பற்றிப்ேப ம்	அறிவாளிகள்	ெபயரில்லாதான்-	உ வமில்லாதான்-	 ணம்	இல்லதான்-
என்பதாக	 உண்ைமயிேலேய	இல்லாதாைன-	இல்லான்-	இல்லான்	என்ேற	அ க்கிக்
ெகாண்ேட	ெசன் 	 உளறைல	 உச்சக்கட்டத் க் 	ஏற்றிவி கின்றார்கள்.	இதைனப்
ெபரியார்	 ேபச்சி ம்	 எ த்தி ம்	 கண்டவற்ைற	 உங்கள்	 ன்	 ைவக்கின்ேறன்.
பலதைலப் களில்	பா பா 	ெசய் 	சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.

������
ேதாற்றம்:	 கட ளின்	 ேதாற்றத்ைதப்	 பற்றி	 தந்ைத	 ெபரியாரின்	 சிந்தைனகள்
இவ்வா 	ெசல்கின்றன.

1.	 ேசாம்ேபறிகள்,	 வஞ்சகர்கள்	 ஆகிேயார்	 மக்கைள	 ஏமாற் வதற்காகேவ
மனிதர்க ைடய	 ெபா க் ைறக க் த்	 ெதய்வத்ைதக்	 கற்பித் க்
காரணம்	 காட் 	 வ கின்றனர்.	 ெதய்வம்	 என்கின்ற	 கற்பைன	 மக்களின்
டத்தனத்தினால்	 ஏற்பட்ட 	 என்ப 	 ஒ சாராரின்	 .	 ஆனால்

சிறிதள க் 	 அப்ப 	 ஒ கால்	 இ க்கலாம்.	 ெப ம்பா ம்	 ெதய்வக்
கற்பைனக் 	 ஏமாற் ம்	 தன்ைமேய	 காரணமாக	 இ க்க	 ேவண் ம்
என்ப தான்	அவர 	க த் 	என்ப 	ெதளிவாகத்	ெதரிகின்ற .	அச்ச ம்,
ஐய ம்,	ேபராைச ம்,	பழக்க	வழக்கங்க ம்	மற்றவர்களின்	ப ப்பிைனக ம்
ற் ப் ற ம்	மனித க் க்	கட ள்	உணர்ச்சிைய	உண்டாக்கி	வி கின்றன.

2.	 இன் 	 நைட ைறயில்	 இ க் ம்	 கட ளர்களின்	 100க் 	 98	 வி க்கா
ஆரியர்களால்	 இறக் மதி	 ெசய்யப்ெபற்றவர்கள்	 என்ப 	 ஒ தைல.	 இஃ
எப்ப 	என் 	ேகட்டால்,	ஆரியக்	கட ளர்க்ெகல்லாம்	 ல்	உண் .	எல்லாக்
கட ளர்க ம்	 பார்ப்பான்	 எப்ப 	 நம்மிடம்	 நடந் 	 ெகாள்கின்றாேனா	 அந்த
மாதிரி	 நடந் 	 ெகாண்டதாகத்தான்	 இ க் ம்.	 அஃ டன்	 எல்லாக்
கட ளர்க ம்	இரண் 	வைகயில்	அடங்கியவர்களாக	இ ப்பார்கள்,	ஒன் .



ைசவத்ைதச்	 சார்ந்தவர்களாக	 இ ப்பர்;	 மற்ெறான் 	 ைவணவத்ைதச்
சார்ந்தவர்களாக	 இ ப்பர்.	 எல்லாக்	 கட ளர்க ேம	 ஆரியர்கள்	 இந்த
நாட் ற் 	 வந்தபிற 	 கற்பிக்கப்	 ெபற்றவர்களாக	 இ ப்பர்.	 இந்த
இ வைககளி ம்	ஒ 	கட ளாவ 	தமிழர்	நாகரிகத்திற் 	உகந்தவர்களாக
இல்ைல	என்ப 	ெதளி .

3.	 த்தர்	 ஏற்பட் 	 அறி ம்	 ஒ க்க ம்	 ஏற்பட்டவற்ைற	 ஒழிக்கேவ	 அவதாரக்
கைதகள்-அவற் ள் ம்	 க்கியமாக	கி ட் ணாவதாரம்;	அதி ம்	சிறப்பாக
கி ட் ணனின்	 தி விைளயாடல்கள்	 சி ட் க்கப்	 ெபற்றன.	 அதாவ
டநம்பிக்ைகக்காகக்	 கி ட் ண ம்	 ஒ க்கக்ேக 	 ஏற்பட	 அவன 	 தி

விைளயாடல்கள்,	 லீைலகள்	ஆகியைவ	 கற்பிக்கப்ெபற் ள்ளன.	 இவ்வள ம்
ெசய் விட் 	 அைவ	 கட ள்	 நடத்ைத-	 வாக் 	 என்பதற்காகக்	 கீைத ம்
பன்னாட்க க் ப்பின்	எ திச்	ேசர்க்கப்ெபற்ற .

4.	 மனிதன்	 பிறந் 	வளர்ந் 	நிைனக்கத்	ெதாடங்கிய	 பிற தான்	கட ள்	 பற்றி
எண்ணம்	 ேதாற் விக்கப்	 ெபற்றி க்க	 ேவண் ம்.	 அைத	 யா ம்	 ம க்க

யா .	இப்ேபா ட	மக்க க் ப்	பிறர்	ெசால்லிக்	ெகா த்த	பிற தான்
கட ள்	 என்கின்ற	 ேபச் ம்	 நிைனப் ம்	 ஏற்ப கின்றனேவ	 தவிரத்	 தானாக
ஏற்ப வதில்ைல.

5.	 தன்	 தலில்	 மனிதன்	 ஏற்பட்ட	 நாளில்	 கட ள்	 என்ற	 ேபச்ேசா	 அந்த
எண்ணேமா	 இ ந்தி க்க	 யா .	 நீண்ட	 நாட்க க் ப்	 பின்னேர
ஏற்பட் க் ம்.	 இந்த	 எண்ணம்	 ஏற்பட்ட	 ேநரத்தில்	 எந்தத்தன்ைமயில்
மனிதன்	வாழ்ந்தாேனா	அேத	தன்ைம	அந்தக்	காலக்	கட க் ம்	கற்பிக்கப்
ெபற் ள்ள .	 அதன்ப 	 பார்த்தால்	 சிவன்தான்	 தற்	 கட ளாக
இ ந்தி த்தல்	 ம்;	 பிற 	 நாகரிகமைடந்த	 காலத்தில்தான்	 விஷ்
அல்ல 	தி மால்	ஏற்பட் க்க	ேவண் ம்.

6.	 நமக் 	 எத்தைன	 ஆயிரம்	 கட ளர்கள்?	 அவர்களின்	 ெபயர்கைள
எ தேவண் ெமன் 	 ெதாடங்கினால்	 ஊற் ப்	 ேபனாவி ள்ள	 ைமதான்
தீர்ந் 	 வி ம்;	 ெபயர்கள்	 	 அைடயா.	 ெபரியார்	 ேபான்ேறார்
தைலெய த் 	 இைதக்	 ேகட்காமல்	 விட் ந்தால்	 ைமல்கற்கள்,	 ஃபர்லாங்
கற்கள்	 எல்லாம்	 கட ளர்களாகி	 இ க் ம்.	 அம்மிக்கல்ைல ம்	 நி த்தி
ைவத் க்	 ங் மம்	 மஞ்சள்	 சிவிட்டால்	 அ ம்	 ஒ 	 கட ளாகக்
காட்சியளிக் ம்	என்கின்றார்.

7.	 கட ைளக்	கற்பித்தவைன	மன்னித் விடலாம்.	ஏெனனில்	அவன்	மைடயன்.
அறிவில்லாத	 காரணத்தால்	 கற்பிக்க	 ேவண் யவனானான்.	 கட ைளக்
கற்பித்தவன்	 “உலக	 உற்பத்திக் 	அ 	 நைடெப தற் 	ஒ 	கர்த்தா	இ க்க



ேவண் ம்.	 அந்தக்	 கர்த்தாதான்	 கட ள்”	 என் 	 ஒ 	 சந்ேதகத்தின்மீ
உ திப த்திச்	 ெசால் கிறான்.	அதாவ 	 சந்ேதகத்தின்	 பயைனக்	 (Benefit
of	doubt)	கட க் க்	ெகா க்கிறான்.

8.	 ைசவன்	 வீட் ல்	 பிறந்தால்	 சிவன்	 கட ள்.	 ைவணவன்	 வீட் ல்	 பிறந்தால்
விஷ் 	கட ள்.	இஸ்லாமியன்	வீட் ல்	பிறந்தால்	அல்லா	கட ள்.	கிறித்தவன்
வீட் ல்	பிறந்தால்	கிறித் 	கட ள்.	நாத்திகன்	வீட் ல்	பிறந்தால்	யார்	கட ள்?
எனேவ	 கட ள்	 என்ப 	 தற்ெசயலாக	 ஏற்பட்டேதயன்றி	 இயற்ைகயாக
ஏற்பட்ட 	அன் 	என்கின்றார்.

9.	 பார்ப்பான்	 நிைனத்தப 	 எல்லாம்	 கட ளர்கள்	 ேதான்றியப 	 உள்ளார்கள்.
மனிதக்	 கட ள்;	 மாட் க்	 கட ள்;	 ரங் க்கட ள்;	 பட்சிக்	 கட ள்;
பலதைலக ள்ள,	 பல	 ைகக ள்ள	 கட ள்;	 ஏன்	 இைவ?	 எல்லாம்	 வல்ல,
எங் ம்	 நிைறந்த	 யாைவ மான	 கட ள்	 என்கின்றேபா 	 ஏன்	 இத்தைனக்
கட ளர்கள்?	என	வின கின்றார்	அய்யா	அவர்கள்.

10.	 பிறப் 	 இறப் 	 இல்லாதவன்	 கட ள்	 என்ற	 பிற 	 தாய்	 வயிற்றில்	 பிறந்தவன்
கட ள்	ஆக	 மா?	இராமன்,	கி ட் ணன்	அப்ப ப்	 பிறந்தவர்கள்தாேம?
ஒ 	 கட க் த்	 தாய்,	 தகப்பன்	 ஏற்பட்டால்	அந்தத்	 தாய்	 தகப்பன்களான
கட ளர்க க் ம்	 தாய்	 தகப்பன்	 ஏற்பட் த்தாேன	 தீ ம்?	 இவற்ைற
ேநாக் ம்ேபா 	 கட ளர்கள்	 தாமாக	 ஏற்பட்டவர்கள்	 என்பைத	 எப்ப
ஒப் க்ெகாள்ள	 ம்?

11.	 நமக்ெகல்லாம்	 கட ள்	 எ 	 என்றால்	 ராணங்களில்	 வ ம்	 பாத்திரங்கேள.
தத் வப்ப யான	கட ள்	நமக் 	இல்ைல.

12.	 கட ைள	 உண்டாக்கியவைன	 ட்டாள்	 என்கின்றார்.	 ஏன்	 என்றால்	 அவன்
எந்தக்	காரண மின்றித்	தன் ைடய	 பயத்ைத ம்	அறிவற்ற	தன்ைமைய ம்
ெகாண் 	இயற்ைகயாக	ஏற்ப பைவகைள	அைவ	ஏற்பட	ஏேதா	ஒ 	காரணம்
இ க்க	 ேவண் ம்	 என்பதற்காகக்	 கட ைளக்	 கற்பித்தான்.	 அறிவாளியால்
உண்டாக்கப்	 ெபற்றி ந்தால்	 காரண	 காரியங்கள்	 இ க் ம்;	 ட்டாள்களால்
உண்டாக்கப்	 ெபற்றி ந்தால்	 காரணகாரியம்	 இ க்கா .	 இதனால்	 அ -
கட ள்- ட்டாள்களின்	கண் பி ப் 	என்கின்றார்.

13.	 மனிதன்	 சிந்திக்கிற	 தன்ைமயற்றி ந்த	 காலத்தில்	 இயற்ைக	 யில்	 ஏற்பட்ட
மாற்றங்கைளக்	 கண் 	 அைவ	 ேதான்றியதற் க்	 காரணம்	 ெதரியா
பயந்தவன்	 இவற்றிற் 	 ஒ 	 காரணம்	 ேவண் ெமன் 	 நிைனத்
ட்டாள்தனமாகக்	கற்பித்தேத	கட ள்	என்ப 	ெபரியாரின்	க த் .

14.	 கட ள்	 ேவதம்	 பிரார்த்தைன	 தலியவற்றின்	 பலன்	 என்கின்ற	 உணர்ைவக்



கட ள்	 மதவாதிகள்,	 பார்ப்பனர்கள்	 மக்க க் 	 ஏற்றாதி ந்தால்	 நாட் ல்
கட ளர்கேள	 ேதாற் விக்கப்ெபற்றி க்க	 மாட்டார்கள்	 என் 	 உ தியாக
உைரக்கின்றார்	உத்தமர்	ெபரியார்.

15.	 கட ைளக்	கற்பித்தவர்க ம்	உலகில்	உள்ள	எல்லாப்	ெபா ள்களி ம்	கட ள்
ெபரியவர்3	 என் 	 ெசாலல்லிக்	 கற்பித்தார்கேளெயாழிய	 மனிதத்தன்ைமக்
ேமல்	 கட ளிடம்	 என்ன	 ெபர ந்தன்ைம	 உள்ள 	 என் 	 எைத ம்	 எவ ம்
ெமய்ப்பித் க்	காட்டேவ	இல்ைல	என்ப 	ெபரியாரின்	க த் .

16.	 பண்ைடக்	காலத்தில்	 ேதாற் விக்கப்	ெபற்ற	மனித ம்	கட ம்	அன்ைறய
பா காப்பிற் ப்	ேபா மானதாய்	இ ந்தன.	அந்தக்	காலத்திய	பா காப்பிற்
இன் 	எவ ம்	பயப்ப வதில்ைல.	அந்தக்	காலத்தில்	ஓர்	ஐந் 	 பாய்த்தாைள
ைவத் 	அதன்	மீ 	ஒ 	ப ைவ ம்	ைவத் 	நா 	பக்கங்களி ம்	ஏ நாதர்,
கம 	 நபிநாயகம்,	 சிவன்,	 தி மால்	 என் 	 எ தி	 விட் ப்	 ேபாய்விட்டால்

ஒ வன் ட	அைத	 எ க்கத்	 ணிய	 மாட்டான்.	இந்தக்காலத்தில்	அதைன
ஒ வன்	 ட	 எ க்காமல்	 இ க்கமாட்டான்.	 ெபரியாரின்	 அற் த
எ த் க்காட் 	இ 	!

நம்பிக்ைக:	 கட ள்	 நம்பிக்ைகப்பற்றிப்	 ெபரியார்	 சிந்தைனகளில்	 சிலவற்ைறக்
காண்ேபாம்.	 ெபா வாக,	 கட ள்	 நம்பிக்ைக	 தவறான	 வழிகளில்	 மக்கைளக்
ெகாண் 	ெச த் வதாகக்	க கின்றார்.

1.	 ைகயாலாகாதவ க் க்	கட ள்	 ைண;	அறிவில்லாதவ க் 	ஆண்டவன்
ெசயல்;	 இவற்ைற	 உணர	 யாதவ க் த்	 தைலவிதி;	 இப்ேபச் 	 ஓர்
இலக்கண	விதிேபால்	அைமந் ள்ள .

2.	 கட ள்	 ஒ வர்	 உண் 	 என் 	 ெசால்லிக்ெகாண் 	 எ த்தற்ெகல்லாம்
அவர்மீ 	 பழிேபாட் க்ெகாண் 	 திரிகின்றவன்	 டன்;	 அ ட்டாள்
என்ப 	அய்யாவின்	க த் .

3.	 கட ள்	மனிதன்	 லமாகேவ	தன் ைடய	ஆட்சிைய	நடத் கின்றார்	என்பேத
ெப ம்பாலான	 ஆத்திகர்களின்	 .	 இதனாேலேய	 பிச்ைச	 ெபற்றவ ம்
கட ள்	 ெகா த்தார்	 என் 	 ெசால் கின்றான்.	 உத்திேயாகம்	 ெபற்றவ ம்
கட ள்	 ெகா த்தார்	 என் 	 ெசப் கின்றான்.	 பிறரிடம்	 உதவி	 ெபற்றவ ம்
கட ள்	 ெகா த்தார்	 என் 	 கின்றான்.	 ஏதாவ 	 ஒ 	 ெந க்க யில்
விபத் 	 ேநராமல்	 தப்பித் க்	 ெகாண்டவ ம்	 கட ள்	 காப்பாற்றினார்	 என்
ெமாழிகின்றான்.	இந்நிைலயில்	 எந்த	 நன்ைமக் ம்	 தீைமக் ம்	 மனிதன்மீ
ெபா ப்ைபச்	 மத் வ 	எப்ப 	 ம்?	என்ப 	ெபரியார்	நம் ன்	ைவக் ம்
வினா?



4.	 சிைறயிலி க் ம்	 ைகதி ட	 கட ைளப்	 பிரார்த்திக்கின்றான்.
ெகாள்ைளய க் ம்	 க ப் ச்	 சந்ைதக்கார ம்,	 சதா	 கட ைள
வணங் கிறான்.	 தி ட் த்ெதாழில்	 ரிகிறவ ம்,	 தி டப்ேபா ம்ேபா
கட ைள	நிைனத் க்	ெகாண் தான	்ெசல் கின்றான்.	தன்ைனச்	சாமியார்
என் ம்,	 கட ளின்	 சீடன்	 என் ம்	 ெசால்லிக்ெகாள்கின்றவன்	 ம யில்
சாராயப் ட் ம்	 பிராந்தி	 பாட் ம்	 உள்ளன.	 ைச	 அைறயில்	 சாராயம்
காய்ச் ம்	 ெசய ம்	 ேவசி டன்	 இன்பலீைலக ம்	 நைடெப கின்றன.
இங்ஙனம்	 எந்தத்	 ெதாழிைலச்	 ெசய்கின்றவனாயி ந்தா ம்	 அவனவன்
கட ைள	வணங்கிேய	ெசயல்ப கின்றான்.	ஆனால்	இவன 	தகாத	ெசயல்
ெவளிப்பட் ச்	 சிக்கிக	் ெகாண்டால்	 ‘அட	 கட ேள’	 என் 	 அப்ெபா ம்
கட ள்	 பக்தி டன்	 நடந் 	 ெகாள்வதாக	 ந க்கின்றான்.	 இத்தைன
ேபர்களி ம்	 தன்ைனக்	 கட ள்	 நம்பிக்ைகயற்றவன்	 என் 	 ஒ வனாவ
றிக்	ெகாள்வதில்ைல.

5.	 கட ள்	 ெகா க்கிறார்	 என் 	 றிக்ெகாண் 	 கட ைள	 வணங் வ
ெவ ம்	 ேவடம்;	 ட்டாள்தனம்	ஆ ம்	 என்ப 	 ெபரியார்	 க த் .	 தலாளி
என்பவன	் ட்ைட	 அ க்கிறான்;	 அவர்	 கட ள்	 ெகா த்தார்	 என் 	 றி
மக்கள்	 தன்ேமல	் ஆத்திரப்படாமல்	 இ க்கக்	 கட ைள	 வணங் கின்றான்.
ெதாழிலாளிக் 	நாைள	ேசாற் க் 	வழி	இல்ைல.	அவ க் க்	கட ள்	பக்தி
இ ந் ம்	 ேசாற் க் 	 வழி	 இல்லாதவனாக	 இ க்கின்றான்.
ளிச்ேசப்பக்கார க் 	 ேம ம்	 ேம ம்	 பணம்.	 பசி	 ஏப்பக்கார க் 	ஒன் ம்
இல்ைல.	கட க் 	ஏன்	இந்த	பாரபட்சம்?	என் 	ேகட்கின்றார்	அய்யா.

6.	 கட ள்	 நம்பிக்ைகயால்	 ஒ க்கம்	 எங்ேக	 வளர்கிற ?	ஆயிரம்	 ேவலி	 நிலம்
ைவத்தி க்கிற	 சாமிையேய	 ெபயர்த் 	 விட் க	் கீேழ	 இ ப்பைதத்
ேதாண் க்ெகாண் 	 அம்மன்	 சாமியின்	 ேசைலைய	 எ த் க்ெகாண்
அம்மணமாக்கிப்	 ேபாகின்றவைன	 கட ள்	 ஏெனன் 	 ேகட்பதில்ைல.
உள்ளப ேய	கட ள்	நம்பிக்ைக	இ ந்தால்	எதற் க்	காவல்	நிைலயம்?	எதற்
நீதிமன்றம்?	 தன்	 யநலத் க் 	 மற்றவைன	 ஏமாற்றக்	 கட ள்	 இ க்கிறார்
என்கின்றான்.	ேவ 	எதற் ம்	கட ள்	நம்பிக்ைக	பயன்படவில்ைல.

7.	 கட ைள	 நம் கிறவன்	 அேயாக்கியத்தனம்	 ெசய்யப்	 ப வதற்
அஞ் வதில்ைல.	காரணம்	எந்த	அேயாக்கியத்தனம்	ெசய்தா ம்	ஆண்டவன்
மன்னிப்பான்	 என்பதால்தான்	 நிைறய	 அேயாக்கியத்தனம்	 நைடெபற்ற
வண்ணம்	உள்ள ?

8.	 சில	சமயம்	ெபரியார்	நைகச் ைவயாக ம்	ேப வார்:	‘எல்லாம்	கட ள்	ெசயல்’
-இைத	 ஒ வன	் நம்பேவண் ம்	 என்கின்றான்.	 அவர்	 கன்னத்தில்	 ஓர்
அைறவிட்டால	் ‘என்னடா	 அயாக்கியா	 அ த் விட்டாேய?’	 என்கின்றான்.



அவன்	 அ த்தவைனச்	 ெசால் கின்றானா?	 அவனன்றித்	 ம் ம்
அைசயாதேபா 	அ 	கட ள்	ெசயல்	என்ப 	தாேன	ெபா ள்?	இப்ப த்தாேன
கட ள்	நம்பிக்ைகக்காரன்	க தேவண் ம்?	-	இப்ப க்	ேகட்கிறார்	ெபரியார்.

9.	 ஒ 	 விேநாதமான	 ேகள்வி:	 கட ள்	 நம்பிக்ைக	 இல்லாததால்தான்
அண்ணாத் ைர	 ெசத்தார்	 என்கின்றான்	 ஒ வன.்	 அவனிடம்	 ெபரியார்
“அட ட்டாேள.	 கட ேள	 இல்ைல	 என் 	 ெசான்னவன்	 நான.்
அண்ணாத் ைரக் ச்	ெசான்னவ ம்	நாேன.	நான்	இன் 	90	வய க் 	ேமல்
ெகா க்கட்ைடேபால்	இ க்கிேறேன!	கட ள்	இல்ைல	என் 	ெசான்னதற்காக
நானல்லவா	அவ க் ன்	இறந்தி க்க	ேவண் ம்?”	என்கின்றார்.

10.	 எவன்	 ஒ வன்	 தன்	 ப த்தறி 	 ெகாண் 	 சிந்திக்கின்றாேனா	 அவன்
கண் க் க்	கட ேள	ெதரியா .	கட ள்	என்ற	சங்கதி	பிறர்	ெசால்லித்தான்
ெதரி ேம	தவிர	எவ க் ம்	தானாகத்	ெதரிவதில்ைல.	கட ள்	உண்ைமயாக
இ ந் 	கட ைளக்	 ம்பி வ 	 உண்ைமயாக	இ க் மானால்	இவ க் க்
கட ள்	 இ க்கிற 	 என்பைத	 இன்ெனா வன்	 ெசால்லி	 அறிந்
ெகாள்வாேனன்?	 என்கின்றார்	 தந்ைத	 ெபரியார்.	 இதில்	 சிந்தைனயின்
ஆழத்ைதக்	காண கின்ற .

நம்பிக்ைகையப்பற்றி	 அய்யா	 அவர்களின்	 சிந்தைனகள்	 இவ்வா
நைடெப கின்றன.

எல்லாம்	 வல்வர்:	 கட ள்	 எல்லாம்வல்ல	 சக்தி ள்ளவர்	 என் 	 ெசால்லப்
ெப கின்ற .	இ பற்றி	அய்யா	அவர்களின்	சிந்தைனையக்	காண்ேபாம்.

1.	 சர்வசக்தி ைடய	கட ள்	ஒ வர்	இ ந் ,	சர்வத்தி ம்	 ந் 	சர்வத்ைத ம்
ஒன் 	 ேபாலப்	 பார்ப்பவராக	 இ ந்தால்	 சர்வத்ைத ம்	 ஒன் ேபாலேவ
சி ட் க்கலாமல்லவா?4.	ேவ 	ேவறாகக்	காணப்ப வதேலேய	சர்வ	சத்தி ம்
வியாபக ம்	 சமத் வ ம்	 ெகான்ட	 கட ள்	 என்பதக	 ஒன் ம்	 இல்ைல
என்ப தான்	உன்ைம.

2.	 கட ள்	 சர்வவியாபியாய்	இ க் ம்ேபா ம்,	மனித ைடய	காரியங்கைள ம்
கவனித் 	 வ கின்றவராய்	 இ க் ம்ேபா ம்	 மனித க் த்	 தனிப்பட்ட
பிரார்த்தைன	 எதற் ?	அதற்காக	 இடம்	 ெபா ள்	 ேநரம்	 எதற்காகச்	 ெசல
ெசய்ய	ேவண் ம்?

3.	 இன்ைறயதினம்	 எத்தைனக்	 கட ளர்கள்	 பணக்காரக்	 கட ளாக ம்,
ஏைழக்கட ளாக ம்	 உள்ளனர்?	 ஒ 	 கட க் ச்	 ேசாற் க் க் ட	 வழி
இன்றிச்	ெசாத் 	ஒன் ம்	இன்றி	உள்ள !	மற்ெறான் க் 	பத் 	ஏக்கர்நிலம்,



இன்ெனான் க் 	 ற் க்கணக்கான	 ஏக்கர்	 நிலங்கள்.	 இன் ம்	 ஆயிரம்
இலட்சக்	 கணக்கான	 மிகப்பணக்காரச்	 சாமி ம்	 உள்ள .
இக்கட ளர்க்ெகல்லாம்	 எதற் ச்	 ெசாத் ?	 சர்வவல்லைம ம்	 உள்ளதாக
இ க் ம்ேபா 	இதற் ச்	சாப்பாட் க் 	நிலமா	ேவண் ம்?

4.	 ெபாய்	 பித்தலாட்டங்கைள ம்	 அக்கிரமத்ைத ம்	 அநீதிைய ம்	 வளர்க்கேவ
ேகாயில்கள்	ஏ வாக	உள்ளன.	ேகாயி க் 	வ பவேன	சாமியின்	ெபா ைளத்
தி கின்றான்.	 ேகாயிலின்	 கலசத்ைதக்	 ம்பிடவ பவன்	 கவர்ந்
ெசல் கின்றான்.	 கட ளின்	 ஆபரணத்ைதக்	 க்கேள	 களவா கிறான்.
இன் ம்	 கட ைளேய	 ெபயர்த் 	 எ த் க்	 ெகாண் 	 ேபாய்
விற் வி கிறார்கள்.	 இதிலி ந் 	 சாமியின்	 சக்தி ம்	 ேகாயிலின்	 நிைல ம்
சந்தி	சிரிப்ப தான்	மிச்சம்!

5.	 கட ள்	 எல்லாம்	 வல்லவர்;	 அவன்	 இன்றி	 ஓர்	 அ ம்	 அைசயா 	 என்
பவன்	தன்	 வீட் ப்	ெபட் ையப்	 ட் ைவக்காமல்	இ க்கிறானா	அல்ல

எல்லாம்	வல்ல	 கட ள்	 பார்த் க்	 ெகாள்வார்	 என் 	 தன்	 வீட் க் க்	 கத ,
ட் ,	 தாள்,	 ேபாடாமல்	 இ க்கிறானா?	 அவ்வள 	 ஏன்?	 ேகாயிலில்	 தான்

இைவயின்றிய	நிைல	உண்டா?	 ப்ப ,	நாற்ப 	அ உயர ள்ள	மதில்கைள ம்
கடந் 	 ேகாயிலில்	 ெகாள்ைள	 அ க்கின்றாேன,	 அவைன	 ஏன்	 கட ளால்
த த் 	 நி த்த	 யவில்ைல?	 தன்	 ெபா ைள ம்	 தன்ைன ம்	 காத் க்
ெகாள்ள	 யாத	கட ள்	நம்ைம	எப்ப க்	காப்பாற்ற	 ம்?

6.	 உண்ைமயிேலேய	கட ள்	நம்பிக்ைக	அற்றவர்கள்	யார்	என்றால்	கட ள்	உண்
என் 	 கிறவர்கள்தாம்.	ஏன்?	உண்ைமயிேலேய	கட ள்	சக்தி	வாய்ந்தவர்,
எல்லா	 மனிதர்களிடத்தி ம்	 கட ள்	 இ க்கிறார்	 என்ப 	 உண்ைமயானால்
இவர்கள	்ஏன்	கட ள்	இ க்கிறார்	என் 	நம்மிடம்	 ற	ேவண் ம்?	சர்வசக்தி
வாய்ந்தவர்	 கட ள்	 என்ப 	 உண்ைமயானால்	 எங்க க் க்	 கட ள்	 ஒ வர்
உண் 	 என்ற	 நம்பிக்ைகையக்	 கட ேள	 உண்டாக்கியி க்கலாேம?	 -
என்கின்றார்.

7.	 ேகாயிலில	் ழவிக்	கல்லில்	ேபாய்	 ட் க்	ெகாள்கின்றாேன;	எவனாவ 	அ
கல்	 என்பைத	 உண கின்றானா?	 உண்ைமயில்	 அங் க்	 கட ள்	 சக்தி
இ க் மானால்	 இரவில்	 தி டன்	 சாமிையக்	 ப் றத்தள்ளி	 அதன்
ெபண்டாட் யின்	 தாலிைய ம்	 ேசைலைய ம	 உ விக்ெகாண் 	 ேபாகிறாேன
எந்தச்	 சாமியாவ 	 ‘ஏண்டா’	 அப்ப 	 என்	 மைனவியின்	 தாலிைய	 உ விக்
ெகாண் ம்	 ேசைலைய ம்	 அவிழ்த் க்	 ெகாண் ம்	 ேபாகிறாய்?	 என்
ேகட்கிறதா?	 அப்ப த	் தன்	 மைனவியின்	 தாலிைய ம்	 ேசைலைய ம்
காப்பாற்றாத	 கட ள்	 மனித க் 	 என்ன	 ெசால்ல	 ம்.	 இதைன
எவனாவ 	எண்ணிப்	பார்க்கின்றானா?



8.	 சர்வத்தி ம்	 வியாபகமாக	 இ க்கிற	 கட ள்-மக்க க் 	 ஏன்	 தான்
இ ப்பதாக,	தன்ைனத்	தானாகத்ெதரிந் 	ெகாள்ளச்	ெசய்ய	 யவில்ைல?

9.	 உண்ைமயில	் ஒ 	 கட ள்	 இ க் மானால்	 நமக் த	் ெதரியாமல்	 இ க்க
ேவண் ய	அவசியம்	 என்ன?	அந்தக்	கட ள்	தான	்இ ப்பதாக	 நமக்காவ
ஏன்	ெதரியப்ப த்தக்	 டா ?	ஐம் லன்கட் ம்	மனத்திற் ம்	எட்டாமல்	ஒ
கட ள்	 ஏன்	 பயந் 	ெகாண் 	இ க்க	 ேவண் ம்?	 சர்வசக்தி ள்ள	கட ள்
என் 	 ெசால்லி	 உற்பத்தி	 ெசய் விட் 	 அ 	 நமக் 	 விளங் ம்ப
ெசய்யாவிட்டால்	 அஃ 	 எப்ப 	 சர்வசக்தி	 உைடயதா ம்?	 இந்த
வினாக்க க் 	எந்த	ஆத்திக ம்	ம ெமாழி	தர யா .

10.	 கட ம்	 மத ம்	 அறிவற்றவைனத்	 தான்	 ஆட் ம்	 என்பேதா
நம்பிக்ைகக்காரைன	 ெவறியனாக ம்	 ைபத்தியக்	 காரனாக ம் ட
ஆக்கிவி ம்.	 ஆனால்	 எப்ப ப்பட்ட	 தன்ைம ள்ள	 கட ம்	 மத ம்
ப த்தறி வாதி	இ க்கிற	பக்கம்	எட் க் டப்	பார்க்க யா .

இப்ப ச்	ெசல்கின்றன	அய்யா	அவர்களின்	சிந்தைனகள.்

உ வவழிபா :	மணிவாசகப்ெப மான்	கட க் 	உ வம்	இல்ைல,	ெபயர்	இல்ைல
என் 	 றியைத ம்;	 சித்தர்கள்	 உ வவழிபாட்ைடக்	 க வைத ம்	 ன்னர்
றிப்பிட்ேடன்.	அவற்ைற	நிைன 	 ர்ந்த	நிைலயில்	தந்ைத	ெபரியாரின்	இ பற்றிய

க த் கைளக்	 கவனிப்ேபாம்.	 கல்ைலக்	 கட ள்	 என் 	 வழிப ம்	 மக்கள்
பார்ப்பனைரச்	 ‘ வாமி’	 என் 	 றிப்பி வைதக்	 காண்பதில்	 வியப்பில்ைல
என்கின்றார்.	 அண்ைமக்காலத்தில்	 ேகரள	 சபரிமைல	 ஐயப்பன்	 ெப ம் கழ்
ெபற் ள்ளான்.	 ஆண் 	 ேதா ம்	 எண்ணற்ற	 தமிழர்கள-்ெப ம்பா ம்
ெதாழிலாளர்கள்,	அ வலர்கள	்ேபாய்	வ கின்றனர்.	அவர்கள்	ஒ வைர	ெயா வர்
வின ம்	ேபா 	‘ வாமி’	என் 	விளிக்கின்றனர்.5

1.	 கட ள்	 உ வமில்லாதவர்,	 நிறம்	 இல்லாதவர்,	 ணம்	 இல்லாதவர்,	 எவர்
கண் க் ம்	 படாதவர்,	 யாரா ம்	 உணர யாதவர்,	 ஐம் லன்கட் ம்
அப்பாற்பட்டவர்	 என் 	 ஒ பக்கம்	 ெசால்லிக்	 ெகாண் 	 இன்ெனா ப்பக்கம்
க ைத,	 திைர,	மா ,	களிமண்,	சாணி	உ ண்ைட,	 ரங் ,	பல்லி,	ெசம் ,
பித்தைள,	 கல்,	 மரம்,	 பாம் ப்	 ற் ,	 காக்காய்,	 க 	ஆகியவற்ைற	 மக்கள்
வழிப கின்றனர்.	 இஃ 	 அறியாைம,	 வ கட் ன	 ட்டாள்தனம்	 அல்லவா?
என் 	ேகட்கின்றார்	ெபரியார்.

2.	 கட ைளப்	 பற்றிச்	 ெசால் கின்றவர்கள்	 “கட ள்	 பற்றற்றவர்;
க ைண ள்ளவர்,	 அன்பானவர்,	 ேவண் தல்	 ேவண்டாைம	 இல்லாதவர்,
உ வமற்றவர்,	 அங்கிங்ெகனாதப 	 எங் ம்	 நிைறந்தி ப்பவர்,	 ‘அவனன்றி



ஒர ம்	 அைசயா ’	 என்ெறல்லாம்	 ெசால்லிவிட் ,	 அதற் 	 ற்றி ம்
மாறான	 தன்ைமயில்	 மனிதைனப்ேபால்	 உ வம்	 அைமத்தேதா 	 நில்லாமல்
அதற் ப்	ெபண்டாட் ,	 பிள்ைளக் ட் ,	ைவப்பாட் 	 என்ெறல்லாம்	கற்பித் க்
ெகாண் 	 அவற்றிற் ச்	 ேசா ,	 சா 	 தலியவற்ைறப்	 பைடக்கின்றாேய.
இஃ 	அறி ள்ளவர்	ெசயலா?”	என் 	ேகட்கின்றார்.

3.	 அன் 	 மயமான	 ஆண்டவ க் 	 அவன்	 தி க்ைககளில்	 அரிவாள்,	 லம்,
வில,்	 ேவல்	 ேபான்ற	 பயங்கரமான	 ஆ தங்கள்	 ைவத்தி ப்ப ேபால	் உ வம்
அைமக்கப்ெபற் ள்ள .	இஃ 	அன் ள்ளவ க் ப்	ெபா த்தமான	ெசயலா?
இப்ப ெயல்லாம்	 பைடப்ப 	 காட் மிராண் த்தனமல்லவா?	 இவ்வா
பைடப்பவர்கைள	 அ யார்கள்	 என் 	 ெசால்வதற் 	 என்ன	 அ கைத?
“நான்பந்தயம்	 கட் ச்	 ெசால் கின்ேறன்;	 நம்	 மக்களில்	 கட ைள
வணங் கிறவர்களில்	அறிவாளர்கேளா	ேயாக்கியேரா,	உண்ைம	அறிந்தவேரா?
இல்ைல;	இல்ைல!	இல்லேவ	இல்ைல!”	என்கின்றார்	ப த்தறி ப்	பகலவன்.

4.	 திராவிடப்	 ெபா ைளச்	 ரண் வதற் 	 காரணமாயி ந்த ம்,	 இன் வைர
காரணமாய்	 இ ந் 	 வ வ ம்	 சிைல	 வணக்கேமயா ம்.	 ஆரிய
நச் மரத்திற் 	 எ ப்ேபாட் 	 நீர்	 ஊற்றி	 வ வ 	 இந்தச்	 சிைல
வணக்கேமயா ம்.

5.	 சர்வ	 சக்தியி ள்ள	 கட ள்	 என்பைதச்	 சாதாரணச்	 சாணி	 உ ண்ைடயாக
ஆக்கிைவத்தி ப்ப 	 மாெப ம்	 அேயாக்கியத்தனம்;	 ஆட் க்கல்லாக
அ த் 	ைவத்தி ப்ப 	அைதவிட	 ெப ம்	அேயாக்கியத்தனம்	 என்கின்றார்
ெபரியார்.

6.	 கட ள்	 எங் ம்	 இ க்கிறார்	 என் ம்	 ெசால்லி	 த்த	 பிற 	 எதற்காகக்
ேகாயில்	கட் 	அதற் ள்	 ழவிக்கல்ைலக்	ெகாண் ேபாய்	ைவத் 	‘இ தான்
கட ள்’	 என் 	 ஏன்	ெசால்ல	 ேவண் ம்?	 உ வம்	இல்லாதவர்	 கட ள்	 என்
றிவிட் 	கட க் 	நான் 	ைககள்,	12	ைககள்	என் ம்	இரண் 	தைல,

ஆ 	தைல	என் ம்	எதற்காகப்	பைடக்க	ேவண் ம்?

7.	 கட ள்	 எக்காலத் ம்	 என் ம்	 நிைறந் 	 நிற் ம்	 சக்தியாகச்	 ெசால்லப்
ெப கிற .	 அப்ப ப்	 பார்த்தால்	 இராமன்	 எப்ப க்	 கட ளாக	 ம்?
கி ட் ணன்,	 கந்தன்,	 விநாயகன்	 இப்ப யாகச்	 ெசால்லப்ெப பைவகள்
அைனத் ம்	எப்ப க்	கட ளர்களாக	 ம்?	இவர்கள	்எல்லாம்	பிறந்திறந்
ேபா ள்ளனர்.	 சராசரிமனிதர்களின	் ணம்	 பைடத்தவர்களாக	 உள்ளனர்.
இவர்கைள	 எப்ப க்	 கட ளர்களாக	 ஒத் க்	 ெகாள்ள	 ம்?	 என்
வின கின்றார்.	 ேகாயில்கள்:	 உ வ	 வழிபாட் ன்	 விைளவாக	 எ ந்தைவ
தி க்ேகாயில்கள்.	 மராமத் 	 ெசல 	 அ க்க 	 ஏற்ப ம்,	 எதிர்	 காலத்தில்



இதைன	 எவ ம்	 ஏற்காமாட்டார்கேளா	 என் 	 எண்ணிேய	 கல்லாேலேய
ேகாயில்கைளக்	கட் ள்ளனர்.

8.	 இந்நாட் ல்	 எத்தைனக்	 ேகாயில்கள்?	 ைவணவர்க க் 	 108	 திவ்விய
ேதசங்கள்.	 யா ம்	 ஆழ்வார்களால	் மங்களாசாசனம்	 ெபற்றைவ;
மங்களாசாசனம்	 ெசய்யப்ெபறாத	 ேகாயில்கள்	 ஆயிரக்கணக்கானைவ.
ைசவர்கட் ப்	 பாடல்	 ெபற்ற	 தலங்கள்	 274;	 ைவப் த்தலங்கள்-பாடல்களில்
ெபயர்கள	் ைவக்கப்	 ெபற்றைவ	 233.	 இந்த	 இரண் ம்	 அடங்காதைவ
எண்ணற்றைவ.	 பிள்ைளயார்	 ேகாவில்கள்	 எத்தைன?	 ஆற்றங்கைர,	 அரச
மரத் ப்பிள்ைளயார்கள்	 எத்தைன?	 சாைலேயாரங்களில்	 நாேடா ம்	 ேதான்றி
வ ம்	 ேகாயில்கட் க்	 கணக்ேக	 இல்ைல.	 இ 	 பக்தி	 ெப கி	 வ வதற்
அைடயாளமா?	என் 	ேகட்கின்றார்	ெபரியார்.

9.	 ம ைர	 மீனாட்சி- ந்தேர வரர்	 ேகாயில்,	 காஞ்சி	 ஏகாம்பரநாதர்	 ேகாவில்,
இராேம வரத்தி ள்ள	 இராமநாதர்	 ேகாயில்-	 இைவ	 ஒவ்ெவான ம்
நாடா மன்ற	கட்டடத்ைதவிட	 ப்ப ,	நாற்ப 	இலட்சம்	அதிகம்	ேபாட்டா ம்
கட்ட	 யா .	 இைவ	 ஒவ்ெவான்றி ம்	 உள்ள	 சாமிகேளா	 நாடா மன்ற
உ ப்பினர்கைளவிட	 ஏன?்	 வாக்களார்கைளவிட	 எத்தைனேயா	 மடங்
அதிகமாக	 உள்ளன.	அந்தச்	 சாமிக க் 	ஆகின்ற	ெசலேவா	 நாடா மன்ற
உ ப்பினர்கட் க்	 ெகாட் 	 அ கின்ற	 ெதண்டச்	 ெசலைவவிட	 ஏராளமாக
ஆகின்ற -என் 	மனவ த்தத் டன்	ேப கின்றார்கள்	அய்யா	அவர்கள்.

10.	 நம்	 நாட்ைடப்	 பி த் ள்ள	 ெப ங்ேகாயில்கள்தாம்	 நாம்	 ெகட் 	 சீரழிந்
அ ைமயானதற் ,	 வ ைமயில்	 கஷ்டப்பட் த	் திண்டா வதற் 	 எல்லாம்
காரணம்	என்ப 	அய்யா	அவர்களின்	க த்தா ம்.	இவற்ைற	நம்	வாழ்ைவக்
ெக த்த	சனியன்கேள	என் 	வயிெறரிந் 	ேப கிறார்கள்.	ெகாள்ைளய த்த
பணத்திற் ப்	 பரிகாரம்	 இ தான்	 என் 	 நம்பிேய	 பணக்காரர்கள்
ேகாயில்கைளக்	 கட் கிறார்கள்.	 தவறாகத்	 திரட் ய	 பணத்தின்	 ஒ
ப திைய,	 தாேம	 அச்ச த்த	 100	 பாய்	 500	 பாய்	 ேநாட் கைளக்
கட் க்கட்டாக	 தி ப்பதி	 ேபான்ற	 தி க்ேகாயில்களின்	 உண் யில்
ெகாட் கிறார்கள்.	அைவ	நல்ல	ேநாட் க டன்	கலந் 	 ழக்கத்திற் 	வந்
வி கின்றன.	 கல் ச்சாமிகைளத்	 தம்	 தகாத	 ெசயல்க க் ப்
பங்காளிகளாக்கி	 வி கிறார்கள்.	 பண்ட	 உற்பத்திக் ேமல்	 பண	 உற்பத்தி
ெப கி	 வி வதால்	 விைலவாசி	 ெசால்ல	 யாத	 அள க் 	 உயர்ந்
வி கின்ற .	இங் க்	கட ளர்கள்	கயவர்களின்	இழிெசயல்கட் த்	 ைண
ேபாவைதக்	 காண்கின்ேறாம்.	 ேகாயில்	வ மானத்ைதக்	 ெகாண் 	 பக்திைய
அளவி வ 	 எவ்வள 	 ேகவலம்	 என்ப 	 அறி ள்ளவர்கட் த்
ெதளிவாகின்ற .



11.	 கட ளர்கைளப்	 பற்றிச்	 ெசால்லப்	 ெப கின்ற	 இலக்கணம்,	 இலட்சியம்
இவற்றிற் ச்	 சிறி ம்	 ெபா ந்தாத	 அேயாத்தி	 இராமன்	 எப்ப க்	 கட ளாக

ம்!	 ேகா லத்தில்	 வளர்ந்த	 கண்ணன்,	 பழநி,	 தி ச்ெசந் ர்	 ேபான்ற
ேகாயில்களில்	 எ ந்த ளி ள்ள	 கந்தன்	ஆகிேயார்	 எப்ப க	் கட ளர்களாக

ம்?	 என் 	 ேகட்கிறார்கள்	 அய்யா	 அவர்கள்.	 மனித லம்	 பைடத்த
இவர்கைள	எப்ப க்	கட ளாக	ஒத் க்	ெகாள்ள	 ம்?

12.	 தமிழன்	வணங் ம்	 ேகாயில்கள்	ஆயிரக்கணக்கானைவ.	ஒ 	மனிதன்	ஒ
கட க் ேமல்	வழிப கின்றான்,	 நம் கின்றான	் என்றால்	அவன்	கட ைள
நம் கின்றவன்	ஆகான	்என்ப தாேன	ெபா ள்?	அவன்	கட க் 	 உ வம்
உண் 	 என் 	 ெசால்வாேனயானால்	 அவன்	 கட ைளப்	 பற்றிச்	 சரியாகத்
ெதரிந் 	ெகாள்ளாதவன்	என் 	தாேன	ெகாள்ள	ேவண் ம்?	இங் த்	தந்ைத
ெபரியாரின்	 வினாக்கள்	 தத் வத்தின்	 அ ப்பைடயில்	 அைமந்தி ப்பைதக்
காண்கின்ேறாம்.

13.	 “ேகாயி க் ப்	 ேபாகக் டா ;	 ெசத்தா ம்	 ேபாகக் டா .	 அங்ேக	 என்ன
இ க்கின்ற .	 ழவிக்கல்ைலத்	 தவிர?	 யாராவ 	 ெசால் ங்கள்”	 என்
சவால்	வி க் ம்	தந்ைத	ெபரியார்,	 “எல்லா	இடங்களி ம்	 எங் ம்	 நிைறந்த
கட க் 	தனியான	ஓர்	இடத்தில்	என்ன	ேவைல?	எல்லாமாய்	இ க்கின்ற
இைறவ க் 	 ழவிக்கல்லாய்	 இ க்க	 ேவண் ம்	 என் 	 என்ன	 தைல
எ த் ?	 எவனாவ 	 சாபம்	 ெகா த்தானா?”	 என் 	 கிண்டல்	 பாவைனயில்
ெதா க் ம்	வினாக்க க் 	எந்த	அ யாராவ 	பதில்	ெசால்ல	 மா?

14.	 ஒ 	 ேகாயி க் ள	் ைசக் ரிய	 பலசிைலகள	் உள்ளன.	 அவற் ள்	 சில
க வைறக் ள்	 உள்ளன;	 சில	அந்த	அைறக் 	 ெவளிேய	 உள்ளன.	இரண்
வைகக ம்	 கட ளர்கேள;	 சாத்திரப்ப 	 ட க் 	 ெசய்யப்ெபற்றைவேய.
ெவளியிலி க் ம்	கட ளர்கைளத்	ெதாடலாம்;	ெதாட் க்	கண்ணில்	ஒற்றிக்
ெகாள்ளலாம்.	 க வைறக் ள்	 இ க் ம்	 கட ைள	 மாத்திரம்	 ெந ங்கக்
டா 	என்றால்	இதில்	ேயாக்கியமி க்கிறதா?	என் 	வின கின்றார்	தந்ைத

ெபரியார்.	 (8)	வடநாட் ல,்	 றிப்பாக	வாரணாசியில்,	கங்ைகயில்	 நீரா விட்
வில்வத்ைதக்	ைகயில்	ெகாண் வ ம்	அ யார்கள்	வி வாசநாதர்	ேகாயிலில்
உள்ள	இலிங்கத்தின்மீ 	 வில்வத்ைதத்	 கின்றனர்;	 ெதாட்ட	ைககைளக்
கண்ணில்	 ஒற்றிக்	 ெகாள் கின்றனர்.	 ெதன்னாட் ல்	 மட் ம்	 ஏன்	 இந்த
நிைல	 ஏற்படவில்ைல?	 சாத்திரங்களில்	 இதற் 	 இடம்	 இல்ைலயா?	 என்
வின ம்	ெபரியா க் 	எந்த	சாத்திர	அறிஞர்	என்ன	பதில்	ெசால்ல	 ம்?

இங்ஙனம்	பல்ேவ 	விதமாகச்	ெசால்மாரிகைள	வீ ம்	ெபரியா க் 	பதில்	கண்
ெமளனியாக	இ க் ம்	அ யார்கைளத்தான்	காண்கின்ேறாம்.



இவ்விடத்தில்	 அ ேய க் 	 ஒன் 	 ெசால்லத்	 ேதான் கின்ற .	 இந்தக்
ேகாயில்கள்	எல்லாம்	ஆரியர்களின்	 பார்ப்பனர்களின்-	 ழ்ச்சியால்	ஏற்படவில்ைல.
ஏேதா	 காலந்ேதா ம்	 ேதான்றி	 வ கின்றன.	 நாேடா ம்	 எண்ணற்ற	 அ யார்கள்
ைசவர்கள்,	ைவணவர்கள்	உட்பட-தி த்தலப்	பயணம்	ேமற்ெகாண் 	 ர்த்திகைள
வழிபட் 	 மன	 அைமதியிைனப்	 ெப கின்றனர்.	 வடநாட் னர்,	 ெதன்னாட் னர்
யாவ ம்	 காசிக் ம்	 இராேம வரத்திற் ம்	 பயணம்	 ெசய் 	 வ கின்றனர்.
மக்கட்ேப 	 ேவண் ேவார்	 இராேம வரத்திற் ம்	 வீ ேப 	 ேவண் ேவார்
காசிக் ம்	ெசன் 	வ கின்றார்.

தி க்ேகாயில்க க் ச்	 ெசன் 	 வ வதால்	 ெப ம்	 பயைனப்	 பற்றி ம்	 ல்கள்
உள்ளன.	அங் 	 ெசன் 	 வ வ 	 டத்தனம்	 என் 	 ெபரியார்	அவர்கள்	 ேபசிய
ேபச் ம்,	எ திய	கட் ைரக ம்	 ல்களாக	உள்ளன.	இரண்ைட ம்	மக்கள்	ப த்
அவரவர்கள்	 வி ம் ம்	 பயைனப்	 ெபற் 	 வ கின்றனர்.	 இவ்வா 	 இரண் விதக்
க த் க ம்	மன்பைதயின்	ந ேவ	என் ம்	உலவிவ ம்	என்ப தான்	உண்ைம.

கட ள்	 ம ப் :	 இ 	 பற்றிய	 தந்ைத	 ெபரியாரின்	 சிந்தைனகைள	 ஈண் க்
காட் ேவன்.

1.	 கட க் 	 இலட்சணேமா	 றிப்ேபா	 ஏதாவ 	 ஒன் 	 விளக்கமாகச்
ெசால்லக் ய	 நிைலைம	 ஏற்பட் ந்தால,்	 இவ்வள 	 காலத் க் ள்ளாகக்
கட ள்	சங்கதியில்	இரண் ல்	ஒன் ,	அஃதாவ 	 உண் 	இல்ைல	என்கின்ற
ஏதாவ 	ஒ 	 க் 	உலக	மக்கள்	வந்ததி ப்பார்கள்	என்கின்றார்.

2.	 இன்ைறய	 தர்மம்	 நாைளக் 	 அதர்மமாகித்	 தைலகீழாக	 மாறக் ம்.
அத்தைகய	 நிைலைம	 வ ம்ேபா 	 இன்ைறய	 நிைலைம	 எல்லாம்	 கட ள்
கட்டைள	 என்றால்	 அதைன	 மாற்ற	 ற்ப கின்றவன்	 கட ள்	 கட்டைளைய
ம க்க-ஏன்	 கட ைளேய-	 ம க்கத்	 ணிந்தாக	 ேவண் ம்.	 கட ைள
மறக்கத்	 ணிந்தவேன	தர்மத்தின்	ெபயரால	்உள்ள	இன்ைறய	ெகா ைமைய
ஒழிக்க	 ம்.

3.	 கட ள்	 ம ப் 	 என்றால்	 எல்லாக்	 ட்டங்களி ம்	 ‘கட ள்	வாழ்த் ’	 மரபாக
வ வ 	ேபால்,	ெபா க்	 ட்டத்தில்	 தல்	நிகழ்ச்சியாக,

“கட ள்	இல்ைல”
“கட ள்	இல்லேவ	இல்ைல”
“கட ைளக	்கற்பித்தவன	் ட்டாள்”
“பரப்பினவன்	அேயாக்கியன்”
“வணங் கிறவன்	காட் மிராண் ”
“கட ள்	இல்ைல;	இல்லேவ	இல்ைல.”



என்பதாகச்	 ெசால்லிவிட் 	 மற்ற	 நிகழ்ச்சிகைளத்	 ெதாடங் வ தான	் கட ள்
ம ப் 	என்றதா ம்.

4.	 கட ள்	 என்றால்	 என்ன	 என் 	 எப்ப ப்பட்ட	 ஆத்திகரா ம்	 ெசால்ல
யவில்ைல.	ஆகேவ	ஒவ்ெவா 	ஆத்திக ம்	தனக் ப்	 ரியாத	ஒன்ைறேய,

தன்னால்	 ெதரிந் 	 ெகாள்ள	 யாத ம்	 பிறர்க் 	 விளக்க	 யாத ம்
ஆகிய	ஒன்ைறேய	 ரங் ப்	பி யாய்ப்	பி த் க்	ெகாண் 	 ‘கட ள்,	கட ள்’
என் 	அ கின்றான்.	இந்தப்	பி ையத்	தளர்த்திக்	கட ள்	இ ப்பிைன	ம க்க
ேவண்டாமா?

5.	 கட ள்	 கண் க் ம்	 எட்டாதவன்;	அறி க் ம்	 எட்டாதவன்;	 மனத் க் ம்
எட்டாதவன்	என் 	ஆத்திகன்	 கின்றான்.	இந்த	 ன் க் ம்	எட்டாதவன்
பிற 	எதற் த்தான்	எட் வான்?	இ பற்றி	ஏன்	ஆராயக்	 டா ?	அப்ப ேய
நம்பேவண் ம்.	அதற் ப்	 ெபயர்தான்	ஆத்திகம்.	இப்ப 	 எதற் ம்	 எட்டாத
எப்ப க்	 கட ளா ம்?	 என் 	 ேகட்டால்	 நாத்திகமா?	 இப்ப 	 வின கின்றார்
அய்யா.

6.	 கட ள்	 ஒ 	 காரியத்ைதச்	 சாதிக்க	 ேவண் ம்	 என் 	 நிைனத்தால்	 எதற்
மனிதனாகப்	 பிறந் 	 வரேவண் ம்?	 அவன்	 மனத்தில்	 நிைனத்தால்
நிைனத்தப 	 ஆகிவிட	 ேவண்டாமா?	 இராமன்	 கட ளாக	 இ ந்தால்?	 ‘ஏ
இராவணா,	 நீ	மாண் 	 ேபாக	 ேவண் ம்’	 என் 	 சங்கல்ப்பித்தாேல	 ேபா ேம;
அவன்	ெசத் ப்	ேபாயி ப்பாேன!

7.	 “கட ள்	 என்கிறார்கேள;	 என்ன	 கட ள்?	 ேவதத்தில்	 கட ள்	 உண்டா?	 ஒ
கட ள்	 இ ந்ததாகச்	 ெசால்லட் ம்;	 ஒத் க்	 ெகாள்கின்ேறன்;	 ேவதத்தில்
கட ள்	 இல்ைல.	 நான்	 ஒன் ம்	 பவன்	 அல்லன்.	 அதில்	 எங்ேக
இ க்கிற 	 என் 	 எ த் க்காட்டட் ம்;	ஒத் க்	ெகாள் கிேறன்.	அ ம்
தமிழைனப்	(திராவிடைனப்)	ெபா த்தவைரயில்	கட ேள	இல்ைல.

இவ்விடத்தில்	பாரதியார்	‘கண்ணன்-என்	தாய்’	என்ற	‘கண்ணன்	பாட் ல்’

சாத்திரம்	ேகா 	ைவத்தாள;்	-	அைவ
	தம்மி ம்	உயர்ந்தேதார்	ஞானம்	ைவத்தாள்;

மீத்தி ம்	ேபாதினிேல-நான்
	ேவ க்ைக	 றக்கண் 	நைகப்பதற்ேக

ேகாத்தெபாய்	ேவதங்க ம்-மதக்
	ெகாைலக ம்	அரசர்தங்	 த் க ம்

த்தவர்	ெபாய்நைட ம்-இள
	 டர்தம்	கவைல ம்	அவள்	 ைனந்தாள்(9)6



என் 	 வைத	 நிைன 	 ர்ந் 	 மகிழலாம்.	 ஒ வைகயில்	 தந்ைத	 ெபரியார்
பாரதியாரின்	உள்ளத்திலி ந் 	ேப வ 	ேபால்	ேதான் கின்ற .

10.	 ‘கட ள்	 இல்ைல’	 என் 	 ெசால்லிக்	 ெகாண் 	 கட ைளச்	 ெச ப்பால்
அ த் க்	 ெகாண் க் ம்	 ஒ வன7்,	 92	 ஆண் க க் 	 ேமல்
வாழ்கின்றான	் என்றால	் உண்ைமயில்	 கட ள்	 இ ந்தால்	 தன்ைன	 இழி
ப த் கிறவைன	இவ்வள் 	 நாள்	விட் 	ைவத்தி க் ேமா?	 தண்ல்ைன ம்
ெகா க்கவில்ைல.	ஏன்?	கட ள்	இல்ைல	என்பேத	உன்ைம.

11.	 கட ைளக்	 கற்பித்தவன	் ட்டாள்	 என்கின்றைதக்	 ேகட் 	 ஒ வன்	 ேகாபம்
அைடகிறான்.	ஒ வரின்	மனம்	ேநாகிற 	என்றால்	அவன்	கட ள்	தானாகத்
ேதான்றினார்	 என்பைத	 நம்பவில்ைல	 என்பேதா 	 கட ள்	 ஒ வனால்
உண்டாக்கப்ெபற்ற 	என் 	க கிறான்	என்ப தாேன	ெபா ள்?

12.	 கட ள்	 என்றால்	 என்ன	 என்பைதப்	 ரிந் 	 ெகாண்ட	 மனிதர்	 கட ள்
நம்பிக்ைகக்காரர்களில்	 ஒ வ ம்	 இல்ைல.	 ஒ ெபா ள்	 இ ந்தால்	 தாேன
அஃ 	இன்ன 	 என் 	 ரிந் 	 ெகாள்ள ம்?	அஃ 	இல்லாததனாேலேய
கட ள்	 நம்பிக்ைகக்காரர்கள்	 ஆ க் 	 ஒ விதமாகக்	 கட ைளப்	 பற்றி
உளறிக்	ெகாட் கின்றனர்.

13.	 “எப்ேபா ேம	 நான்	 கட ைள ம்	 மதத்ைத ம்	 அைவ	 சம்பந்தப்பட்ட
எவற்ைற ேம	 ெவங்காயம்	 என் தான்	 ெசால்ேவன்.	 ெவங்காயம்	 என்றால்
வித் 	 இல்லாத ;	 ெவ ம்	 சைத	 அச்செசால்லின்	 ெபா ள-்ெவ ங்காயம்;
உயிரற்ற	 உடல்;	 விைத	 இல்லாத ;	 உரிக்கஉரிக்கத்	 ேதாலாகேவ-சைதயாகேவ
வந் 	 வில்	 னியமாய்-விைத	 இல்லாததன்ைமயதாய்- வ 	 என்ப .
ஆகேவ	 வித் ,	 விைத	 இல்லாத	 காரணத்தால்	 அதற் 	 ெவங்காயம்	 என்ற
ெபயர்	 உண்டாகிற .	 அ 	 ேபான்றனேவ,	 கட ம்	 மத ம்	 ஆ ம்.
இச்ெசாற்க க் 	 இயற்ைகப்	 ெபா ள்கேள	 இல்ைல.	 கற்பிக்கிறவர்கள்
ெசால் ம்	ெபா ள்தான்”

இந்த	 உவைமயின்	 சிறப்ைபப்	 பாராட் ம்	 கத்தான்	 இலால் 	 திராவிடக்
கழகத்தினர்	(தி ச்சி	மாவட்டம்)	நான்	 ைற ரில்	பணியாற்றிய	காலத்தில்	(1941-
50)	 ஏேதா	 ஒ 	 வ டத்தில	் தந்ைத	 ெபரியா க் 	 எைடக் 	 எைட	 ( லாபாரம்)
ெவங்காயப்	பரி 	அளித்தைத	நிைன ர	 கின்ற .

கட ள்	ஒழிப் :	இ 	பற்றிய	அய்யா	அவர்களின	்சிந்தைனகைளக்	காண்ேபாம்.

1.	 கட ள்	 தன்ைனச்	 ெசல்வனாகப்	 பிறப்பித்ததற்காக	 ெசல்வெனா வன்
தி க்ேகாயிைல	எ ப் கிறான்	என்றால,்	வறிஞனாகப்	பிறப்பித்தற்காக	அந்த



வறிஞன்	 அத்தி க்ேகாயிைல	 இ த் த்	 தள்ள	 ேவண்டாமா!	 அல்ல
அத்தி க்ேகாயிலில்	 எ ந்த ள்விக்கப்	 ெபற்ற	 ெதய்வத்தி ேமனிையத்

ள் ளாக்க	 ேவண்டாமா?	 க ைமயான	 ேயாசைன.	 இங் 	 ைவதிகரின்
க த் 	 ெபா யாக்கப்ெப கின்ற .	 இந்தக்	 கட ைள ம்	 ஆத்திகத்
தன்ைமைய ம்	 ஒழித் க்கட்டாமல்	 மனிதன்	 மனிதத்	 தன்ைமைய	 அைடய

யா 	என்ப 	அய்யா	அவர்களின்	அைசக்க	 யாத	அபிப்ராயம்.

2.	 கடன்பட் 	வட் 	ெகா த்த	மக்க ைடய ம்	 பா பட் 	 பலைனக்	ெகா த்த
மக்க ைடய ம்	 மன ம்	 வயி ம்	 வா ம்	 பற்றி	 எரிய	 எரிய	 அந்த
உைழப்பாளிகளின்	 பணங்கைளக்	 ெகாண் 	 தி க்ேகாயில்	 எ ப்ப ம்,
வாகனங்கள்	 ெசய்ய ம்,	 தி ேமனிக் க்	 கிரீடம்	 அைமக்க ம்,
தி க்கல்யாணம்	 ெசய்ய ம்,	 தி விழாவான	 ேவ க்ைக	 உண்டாக்க
ஏற்ப த்தப்	ப மானால்	யார்தான்	சகித் க்	ெகாண் 	இ க்க	 ம்?	இந்த
அக்கிரமங்	கைளப்	பார்த் க்	ெகாண் 	எந்தக்	கட ள்தான்	இ க்க	 ம்?
அப்ப 	 ஒ 	 கட ள்	 உள்ள 	 என் 	 ெசால்லப்	 ெப மானால	் அப்ப ப்பட்ட
கட ைள	அழித் 	 ஒழித் 	 வி வதால்	 என்ன	 நட்டம்?	 என் 	 ேகட்கின்றார்
அய்யா.

3.	 கட ைளப்	 பற்றிய	 எண்ணேம டா 	 என்ப 	 அய்யாவின்	 க த்தன் .
மனிதச்	ச கச்	சமதர்ம	வாழ் க் த்	தைடயாய்	எந்தக்	கட ம்	இ க்கக்
டா 	என் ம்,	அப்ப ப்	பட்ட	கட ள்	இ க்கக் டா 	என் 	தான்	அய்யா

அவர்கள்	வற் த்திப்ேப கின்றார்கள்.

4.	 லிக் 	ஆ களால்	ஏற்ப த்தப்ெபற்ற	உண 	என்ப 	ேபால ம்,	 ைனக் 	எலி
கட ளால்	 ஏற்ப த்தப்ெபற்ற	 உண 	 என்ப 	 ேபால ம்,	 ஆ க் ப்	 ெபண்
கட ளால்	 ஏற்ப த்தப்	 ெபற்ற	 அ ைம	 என்பதாகக்	 க தி	 நடத்தப்	 ெபற்
வ கின்றனர்.	 உண்ைமயிேலேய	 கட ள்	 இப்ப 	 ஒ 	 நீதி	 எற்ப த்தி
இ ப்பாரானால்	 தலில்	 அந்தக்	 கட ைள	 ஒழித் 	 விட் த்தான்	 ேவ
காரியம்	பார்க்க	ேவண் ம்.

5.	 ேகாயி க் ப்	ேபாய்ச்	சாமிையத்	ெதாட்டால்	சாமி	தீட் ப்	பட் ச்	ெசத் வி ம்
என்கிறாேன	 பார்ப்பான்	 !	 ‘ெவளியிலி ந் 	 கன்னத்தில	 ேபாட் க்ெகாள’்
என்கிறாேன!	 நீ ம்	அைத	ஒத் க்	ெகாண் 	எட் 	நின்றால்	கீழச்சாதி	என்
ஒத் க்	 ெகாள்வதாகத்தாேன	 ெபா ள்?	 மான ள்ளவன்	 ேகாயி க் ப்
ேபாகலாமா?	-என்கிறார்	ெபரியார்.

6.	 “நான	் ஏன்	 இராமைன	 எரிக்கச்	 ெசான்ேனன்?	 நான்	 ஏன்	 பிள்ைளயாைர
உைடக்கச்	ெசான்ேனன்?	இதன்	காரணம்	100க் 	90	வி க்கா 	பிள்ைளயார்
கட ள்	 அல்ல	 என்பதாக	 இ ந்தா ம்	 அதன்	 பிறவிக்	 கைதகள்	 கட ள்



தன்ைமக் 	 ஏற்றதல்ல	 என்பேதா 	 அந்தக்	 கைதகள்	 காட் 	 மிராண் க்
கைதகள்	என்ப 	விளக்கப்படேவயா ம்.

7.	 கட ள்	ஒழியாமல்	நாம்	மனிதனாகேவ	 யா .	பணக்காரனாக	பதவிகைள
வகிக்கலாம்;	ஆனால்	மனிதனாக	 யா .	எங்ெகங் ப்	 பகவான்-	கட ள்-
ஒழிகின்றாேனா	 அங்ெகல்லாம்	 அறிவாளி	 ேதான் வான்;	 அறிவியலறிஞன்
ேதான் வான்.

8.	 தமிழைன	 ட்டாளாக	 ஆக் வ 	 கட ள்.	 அைத	 ஒழிப்ப 	 தான்	 எங்கள்
ேவைல.	 தமிழைன	 இழி ப த் வ 	 சாத்திரம்,	 மதம்,	 ராணம்.	 அவற்ைற
ஒழிப்ப ம்	 ெந ப்பிலிட் க்	 ெகா த் வ ம்தான்.	 எங்கள்	 ேவைல-
என்கின்றார்கள்.	 (9)	 ெபரியார்	 ெசால் வார்:	 “இந்த	 ஊர்க	் ேகாயிைல
நீங்கள்தான்	கட் னீர்கள.்	கல்தச்ச க் க்	கா 	ெகா த் க	் ழவிக்	கல்ைல
அ த் 	 ைவக்கச்	 ெசான்னீர்கள்.	 சாமி	 ைசக் 	 மானியம்	 விட் ர்கள்.
இவ்வள ம்	 பண்ணி	 விட் 	 நீ	 ேகாயிலின்	 ெவளியிலி ந் 	 கன்னத்தில்
ேபாட் க்	ெகாள் கிறாேய!	 நீ	இழிசாதி,	 நீ	ெதாட்டால்	சாமி	 தீட்டாகிவி ம்.
சாமி	ெசத் வி ம்”	என்கின்றான்.	இைத	ெபா த் க்	ெகாண் தாேன	சாமி
ம்பி கிறாய்.	 இப்ப நீ	 ெதாட்டால	் தீட்டாகிவி ம்.	 ெசத் வி ம்	 என்கிற

கட ைள	நீ	 ம்பிடலாமா?-என் 	ேகட்கின்றார்.

9.	 மனிதன	் இழி க் ,	 மானமற்ற	 தன்ைமக் ,	 ப த்தறிவற்ற	 தன்ைமக் ,
கட ள்	நம்பிக்ைக	காரணமாக	இ ப்பதால்	அைத	ஒழித் க்	கட்டேவண் ம்
என்கின்ேறாேம	தவிர	கட ள்ேமல	்எங்க க் 	எந்தவிதக்	ேகாப ம்	இல்ைல-
என்கின்றார்.	இக்க த் 	நீண்ட	ஆய் க் 	உட்ப த்தப்ெபறல	்ேவண் ம்.

1.	 தி க்க ைவப்	பதிற் ப்பத்தந்தாதி↩

2.	 பா.க.ேதா.பா.விநாயகர்	நான்மணிமாைல↩

3.	 அத்ைவதம்	 ம்	பிரம்மம்;	தா மானவர்	அைத	ெமாழி	ெபயர்த் க்	 வர்
ெபரிய	ெபா ள்	என் ↩

4.	 இந்த	 ேவ பாட் ற் க்	 காரணம்	 அவரவர்	 ெசய்த	 விைனப்பயன்	 என்
சமயங்கள்	சாற் ம்.	தந்ைத	ெபரியார்	ேபச்சில்	எ த்தில்	இ பற்றிய	 றிப்ேப
இ ப்பதாகத்	ெதரியவில்ைல.	ேமாட்சம்	நரகம்	என்ற	அளவில்	அவர்	சிந்தைன
நின் 	வி கின்ற ↩

5.	 ஒ வன்	உள்ளத்தில்	அந்தர்யாமியாக	இ க் ம்	கட ைள	நிைனத் 	 வாமி
என் 	 றிப்பி வதாக	ஐதிகம்↩



6.	 மதக்ெகாைலகள்-சமணர்கைளக்	 க ேவற்றல்,	 சி ைவப்ேபார்கள்
ேபான்றைவ.	 அரசர்தம்	 த் கள்-	 ரிேயாதனன்	 ெசயல்கள்,	 இராவணன்
தீங் கள்,	இரணியனின்	அடாத	ெசயல்கள்	ேபான்றைவ↩

7.	 இராமர்	படத்ைதச்	ெச ப்பால்	அ த்தவர்	ெபரியார்.	தன்ைனேய	படர்க்ைகயில்
ட் கின்றார்↩



�����
இவ் லகம்	 ேதான்றியநாள்	 ெதாட் 	 மக்களிைடேய	 ஏேதா	 ஒ வைகயில்	 சமயம்
நிலவி	 வ கின்ற .	 மக்கள்	 அன்றாட	 வாழ்க்ைக	 ஒ ங் 	 ெபறவி க் ம்
நன்ெனறிகளின்	 ெதா திேய	 சமயம்	 ஆ ம்.	 நம்	 நாட் ல்	 நில ம்	 சமயங்கள்;
ைசவம்,	ைவணவம்,	 த்தம்,	 சமணம்	 என்பைவயா ம்.	 நைட ைறயி ள்ள	 மதம்
அல்ல 	சமயத்ைதப்	பற்றிப்	ெபரியார்	 வ .

1.	 நம்மீ 	ஆதிக்கம்	ெச த்த	 ஏற்ப த்திக்	ெகாண் க் ம்	 ழ்ச்சி	 என் ம்
கட்டடம்	மதம்	என் ம்	சிெமண்ட்	 (சீைமக்காைர)	 ண்ணாம்பினால்,	கட ள்
என் ம்	கற்கைளக்	ெகாண் 	என் ம்	அழியாத	மாதிரியில்	பலமாகக்	கட் ,
அைதச்	 சாத்திரம்	 ராணம்,	 ம பிறவி,	 ெசார்க்கம்,	 ேமாட்சம்	 என் ம்
அழகான	சித்திர	ேவைலக டன்	 சப்	ெபற் ள்ள -என் 	விளக் வார்.

2.	 மதம்,	கட ள்,	சாத்திரம்	மனிதச்	ச தாயத்ைத	 ைறப்ப த்த ம்	ஒ க்கம்,
நாணயம்	 தலியவற்ைற	 வளரச்	 ெசய்ய ம்	 ஏற்ப த்தப்	 ெபற்றி க்க
ேவண் ம்.	ஆனால்	நாளைடயில்	இ 	(மதம்)	ஒ சில	 யநலேசாம்ேபறிகளிடம்
அகப்பட் க்	 ெகாண் ,	 இன்ைறக் 	 அதற் 	 ேநர்மாறாக	 நாணயமற்ற
தன்ைம ம்	தீெயா க்க ம்	அேயாக்கியத்தன ம்தான்	வள கின்றன.	மதம்
ஆஷாட திகள்,	 ேபாலி	 ேவடதாரிகள்	 நிைறந்ததாக	 மாறிவிட்ட 	 என்
க கின்றார்	 அய்யா.	 (3)	 மதம்	 என்பைதப்	 பலவிதமாகச்	 சமயத் க் த்
தக்கப 	 ெசால் வார்கள்.	 மனித	 வாழ் க்காக	 மனித ைடய	 வான
இலட்சியத்ைத	அைடயத்தக்க	ஏற்பா கேள,	விதிகேள,	எண்ணங்கேள	மதம்
என்ற	ெசால்லலாம்.

3.	 எவ்வள 	 ………………………….	 அறிவாளியான	 நல்ல
………………………….	 உண்டாக்கப்பட்ட 	 ………………………….
ெதய்விகத்	 தனிச்சக்தி,	 ………………………….	 ஏற்ப த்தப்ெபற்ற
………………………….

4.	 மதம்	 என்ப 	 ………………………….	 அறிந்தி ப்ேபார்
………………………….	 அறியா 	 பழைம	 ………………………….
கண் த்தனமாகப்	 ………………………….	 ெப ம்பாேலார்	 என்பைதத்
ெதளிவாக	 எ த் க்	 காட் கின்றார்.	 அய்யா	 அவர்களின்	 இந்தக்
க த்திைன	 அ ப்பைடயாகக்	 ெகாண்ட	 மக்கட்	 ச தாயத்ைதக்	 ர்ந்
ேநாக்கினால்	இந்த	உண்ைம	நமக் ம்	ெதளிவா ம்.



5.	 மதம்	 என்ப 	 மனிதனின்	 உலகவாழ்க்ைகயின்	 நடப்பிற் 	 வழிகாட் யான
ெகாள்ைககைளக்	 ெகாண்ட ;	 அ 	 நம்ைமப்	 ேபான்ற	 ஒ 	 மனிதனால்
ஏற்ப த்தப்ெபற்ற ;	 அ 	 கால	 ேதசவர்த்தமானப்ப 	 மக்கள்
ெசளகரியத்திற்காகத்	 தி த்தி	 அைமக்கக் ய	 உரிைம ள்ள .
மனித ைடய	 அறி க் ம்	 ஆராய்ச்சிக் ம்	 இடந்தரக் ய 	 என்
ெசால் கின்ற	 எந்த	அைமப்ைப ம்	 ெபரியார்	 எதிர்த்தேத	இல்ைல	 என்பைத
நாம்	 அறிய	 ேவண் ம்.	 (இக்க த்ைத	 அ ப்பைடயாகக்	 ெகாண்ேட
ஆகமங்கள்	கால	………………………….	அைடகின்றன)

6.	 அர ,	 மதம்;	 கட ள்	 ஆகிய	 அைமப்ைப	 எதிர்ப்பதற் க்	 காரணம்	 அைவ
மக்களின்	 தீைமக் க்	 காவலாய்	 இ க்கின்றன	 என்கின்ற	 ஒேர
ேநாக்கேமயல்லாமல்	 அவ க் 	 அவற்றின்ேமல்	 எந்தவிதக்	 காழ்ப் ம்
ெபாறாைம ம்	 ெவ ப் ம்	 இல்ைல	 என்பைத	 அவேர	 ெதளிவாக	 வற் த்தி
எ த்ேதா வைதக்	காணலாம்.

7.	 மனிதன்	 சட்டேமா,	 மதக்ெகாள்ைகேயா	 ஏற்ப த்த	 ேவண் மானால்
ஐம் லன்களின்	 இயற்ைக	 உணர்ச்சிக் ம்	 ஆைசயின்	 பாவத்திற் ம்
ஏற்றவிதேம	 விதி	 ெசய்யேவண் ம்.	 அதற் 	 விேராதமான	 ெகாள்ைக
ெகாண்ட	மத ம்	சட்ட ம்	மனிதைன	அ ைமயாக்கிச்	சிைறப்ப த் வதற்
ஒப்பா ம்

( றிப் :	 ………………………….	 =	 கிைடக்காத	 வரிகள்,	 லின்
அச் ப்திபதிப்பில்	 பிைழ	 ேநர்ந் ள்ள )	 என்ப 	 அய்யாவின்	 ஆணித்தரமான
க த் .	மனிதாபிமானேம	தந்ைதயவர்களின்	ேபச் ம்	 ச் மாக	இ ந்தன.

9.	 சீவன்களிடத்தில்	 அன் 	 ெச த் வ தான்	 ைசவம்	 என்பதனால்	 தா ம்
ைசவனாக ம்	 அதன் லம்	 தா ம்	 ஒ 	 ைசவன்	 என் 	 ெசால்லிக்
ெகாள்ள ம்	ஆைசப்ப வதாகச்	ெசப் கின்றார்.

10.	 சீவன்களிடத்தில்	இரக்கம்	காட் வ ,	சீவன்க க் 	உதவி	ெசய்வ 	ஆகிய
ணங்கள்தாம்	 தி மால்;	 அக் ணங்கைளக்	 ெகாண் 	 ஒ வ தான்

ைவணவம்	என்பதனால்	விட் 	விடத்தி ம்	ைவணவனிடத்தி ம்	தமக்
எவ்விதத்தி ம்	 தகரா 	 இல்ைல	 என் 	 அய்யா	 ெசால் வேதா 	 நில்லா
தா ம்	தம்ைம	ஒ 	ைவணவன்	என் 	ெசால்லிக்	ெகாள் ம்	நிைலைம	ஏற்பட
ேவண் ம்	என்பேத	தம 	வி ப்பமா ம்	என் 	உ தி டன்	ெசால் கின்றார்.

11.	 மதேம	 மனித ைடய	 யமரியாைதக் 	 விேராதி.	 மதேம	 மனித ைடய
தந்திரத்திற் 	விேராதி.	மதேம	மனித ைடய	அறி 	வளர்ச்சிக் 	விேராதி.

மதேம	 மனித	 ச கசமதர்மத்திற் 	விேராதி.	 மதேம	 ெகா ங்ேகாலாட்சிக்



உற்ற	 ைண.	 மதேம	 தலாளி	 வர்க்கத் க் க்	 காவல்.	 மதேம	 ேசாம்ேபறி
வாழ்க்ைகக் 	ஆதர .	 மதேம	 பார்ப்பன	 ச கத்தினரின்	 பிைழப் க் 	வழி-
எவ்வள 	ஏக்கமி ந்தால்	எரிமைலப்	பிழம் 	ேபால்	இவ்வார்த்ைதகள்	அவர்தம்
உள்ளத்திலி ந் 	ெவளிப்பட் க்க	ேவண் ம்?

12.	 மதவாதி	ேமாட்சத்திற் ப்	ேபாகக்	ேகாயில்கட்டச்	ெசய்வான்.	 ளம்	ெவட்டச்
ெசய்வான்.	எ ம் ப்	 ற் க் 	அரிசி	ேபாடச்	ெசய்வான்.	பாம் ப்	 ற் க் 	பால்
வார்க்கச்	 ெசய்வான்.	 ஆனால்	 மனித க் த்	 ெதாண் 	 ெசய்வதன்	 லம்
மனித	 இனம்	 ேமன்ைம	 அைமயேவண் ம்	 என் 	 எந்த	 மதநி வனேமா
மதவாதிகேளா	ேபாதிப்பதில்ைல.

இந்தக்	 காரணங்களால்	 தந்ைதெபரியாைர	 இராமா சர்,	 இராமகி ஷ்ண
பரமஹம்சா,	 இராமலிங்க	 அ கள்,	 காஞ்சி	 ெபரியவர்	 என்பவர்கேளா
ஒப்பைவத் ப்	பாராட்ட	ேவண் ம்	என் 	என்சி மனம்	எண் கின்ற .

மதக்ேக கள்:	 மதத்தினால்	 விைளயக் ய	 ேக கைளப்	 பற்றிய	 அய்யாவின்
சிந்தைனகள்:

1.	 மதத்திற் ம்	 உலக	 இயற்ைகக் ம்	 எப்ேபா ேம	 சம்பந்தம்	 இ ப்பதில்ைல.
ஏெனனில்,	 ெப ம்பா ம்	 எல்லா	 மதங்க ேம	 உலக	இயற்ைகமீ 	ஆதிக்கம்
ெச த்தி	 அைத	 வழிமறித் க்	 கண் த்தனமான	 ெசயற்ைகயில்
தி ப் வைதேய	ேநாக்கமாகக்	ெகாண் ள்ளன.	அதனால்	மதம்	கலந்த	ப ப்
இயற்ைக	 அறி க் ம்	 ஆராய்ச்சிக் ம்	 இடம்	 அளிக்காமேல	 ேபாய்
வி கின்ற .

2.	 மதேம	 மனித ைடய	 யமரியாைதக் 	 விேராதி.	 மதேம	 மனித ைடய
தந்திரத்திற் 	விேராதி.	மதேம	மனித ைடய	அறி 	வளர்ச்சிக் 	விேராதி.

மதேம	 மனிதச க	 சமதர்மத்திற் 	விேராதி.	 மதேம	 ெகா ங்ேகாலாட்சிக்
உற்ற	 ைண.	 மதேம	 தலாளிவர்க்கத் க் க்	 காவல்.	 மதேம	 ேசாம்ேபறி
வாழ்க்ைகக் 	ஆதர .	 இச்சிந்தைன	 ெவட் 	 ஒன் 	 ண் 	 இரண்டாகக்
காட் வி கின்ற 	மதக்ேகாட்பா கைள.

3.	 எந்த	 வழியில்	 எந்த	 மாதிரியில்	 எவ்வள 	 நல்ல ைறயில்	 கட ைள ம்
மதத்ைத ம்	 ேவதத்ைத ம்	சி ட் த் க்	ெகாண்டா ம்	அ 	மனித	ச கப்
ெப ம்பான்ைம	 மக்க க் 	 ஆபத்ைத ம்	 ேகட்ைட ம்	 பிரிவிைனைய ம்
ரட் த்தனத்ைத ம்	 ேராதத்ைத ம்	 அ ைமத்தன்ைமைய ம்

உண்டாக்கிேய	 தீ ம்.	 உலகில்	 மதங்களால்	 ஏற்பட்ட	 மாெப ம்	 ேபார்கேள
இவற்ைற	ெமய்ப்பிக்கின்றன.

4.	 கள்ளினால்	 உண்டா ம்	ெவறிையவிட	இம்மாதிரி	மதங்களால்	ஏற்ப ம்	ெவறி



அதிகமான	ேகட்ைடத்த கின்ற .	கள்	 த்தவைனக்	ெக க்கின்ற .	மதம்
மனத்தில்	 நிைனத்தவைனேய	 ெக க்கிற .	 வள் வர்	 ெப மான்
கள் க் ம்	காயத் க் ம்	ஒப்பி வைத	நிைன ட் கின்ற 	இ .

5.	 நான்காவ 	 ஐந்தாவ 	 சாதியாக்கி-பார்ப்பனரல்லாத	 மக்கைள	 மடைமயில்
அ த்தி	 ைவக்கேவ	 ேவத,	 ராண	 மதம்	 வழி	 ெசய்கின்றன.	 இைதக்
ெகாஞ்சேம ம்	எ த் ச்	ெசால்ல,	தி த்த	 யற்சி	ெசய்தா ம்	‘நாத்திகன்’,
‘மதத் ேவஷி’	என் 	ெசால்லித்	தைலயில்	கல்ைலத்	 க்கி	ைவத் விட்டால்
என்ன	ெபா ள்?

6.	 எந்த	 மதத்தி ம்	 எந்தச்	 ச தாயத்தி ம்	 பாவமன்னிப் 	 எளிதில்
இ க்கிறேதா,	அ மதிக்கப்ெப கின்றேதா,	அந்த	மதத்தில்,	ச தாயத்தில்,
அேயாக்கியர்கள்	 அதிகமாகத்தான்	 இ ப்பார்கள்.	 இதில்	 அதிசயம்
ஒன் மில்ைல.

7.	 இன் 	மதமான 	ஒ வைரெயா வர்	ஏய்க்கேவ	பயன்ப த்தப்	ெப கின்றேத
அல்லாமல்,	ெதால்ைலயில்லா	தி க்க	நிம்மதியான	வாழ் 	வாழ	 உத வதாக
இல்ைல.	 ேபாலி	 வாழ்க்ைகக்கார க் த்	 திைரயாகேவ	 மத ம்	 பக்தி ம்
உத கின்றன.	 இன்ைறய	 வாழ்க்ைகயில்	 பல	 ேபாலித் றவிகள்	 வழக்கில்
சிக்கிக்	ெகாண் ப்பைதக்	காண்கின்ேறாம்.	இதைன	நிைனந்ேத	வள் வப்
ெப ந்தைக,

வலியில்	நிைலைமயான்	வல் வம்	ெபற்றம்
லியின்ேதால்	ேபார்த் ேமய்ந்	தற் 	( றள்-273)

என் 	 றிப்	ேபாந்தார்.

8.	 மதங்கள்	 பிரிவிைனக் ம்	 ேபதத்திற் ம்	 காரண	 மாத்திரமல்லாமல்
மடைமக் ம்	 டநம்பிக்ைகக் ம்	 காரணமாக	 உள்ளன.	 அச்சத்தின்
அத்திவாரத்தின்மீ 	 ஆண்டவன்	 இ ப்ப 	 ேபால,	 டநம்பிக்ைக	 மடைம
என்ற	அத்திவாரத்தின்மீேத	மதங்கள்	இ க்கின்றன.

9.	 மதம்	 மனித	 ச க	 ற்ேபாக்ைகத்	 தைடெசய்வ டன்	 மனித	 ச க
ஒற் ைமக் ம்	 தந்திரத்திற் ம்	சம	உரிைமக் ம்	இைட றாய்	உள்ள .

10.	 ஓரி 	 ேகா பாய்	 பண ம்	 ஓரி 	 ஆயிரம்	 ஆட்க ம்	 5-6	 ெமாழிகளில்
ெசய்தித்தாள்க ம்	 ைவத் க்ெகாண் 	 ஓர்	 ஈன	 மி கத்திற் ம்
ெதய்வத்தன்ைம	 கற்பித் 	 அற் த	 அதிசயங்கள்	 ெசய்ததாகக்	 கைதகட்
விட் ப்	பிரச்சாரம்	ெசய்தால்	ஓர்	ஆண் க் ள்ேளேய	பல	இலட்சக்கணக்கில்
மக்கள்	மண் யிட் ப்	பின்பற் ம்	 திய	மதத்ைதக்	காணலாம்.



இந்தப்	ேபாக்கில்	அய்யா	அவர்களின்	சிந்தைனகள்	அைமகின்றன.

(அ)	மதவாதிகளின்	ெகா ைம:	மதவாதிகளின்	ெகா ைமகைளப்	பற்றிய	அய்யா
அவர்களின்	சிந்தைனகள்	இைவ:

1.	 மதத்தின்	 ஆதிக்கத்தில்	 கட் ண் 	 இ ப்பவர்கட் 	 ஆேவச ம்	 ெவறி ம்
உண்டாவ தான்	 க்கிய	 பலனாக	 இ க்கின்றேதயன்றி,	 அ
சிரமப்ப கின்ற,	 ஒ 	 பாவ ம்	 அறியாத	 பாமரமக்க க் க்	 காரியத்தில்
என்ன	 நன்ைம	 ெசய் ள்ள ?	 மதத்தால்	 மக்க க் 	 என்ன	 ஒ க்கம்
ஏற்பட் ள்ள ?	 இந்த	 வினாக்க க் 	 ம ெமாழி	 என்ன	 ற ம்?
ஏதாவ 	 இ ந்தால்தாேன	 ெசால்ல	 ம்?	 ேவண் மானால்	 இைவ
மதத் ேராகமான	வினாக்கள்	என் 	 றித்	தட் க்	கழிக்கலாம்.

2.	 ,	 பாதிரி,	 ல்லா,	 ேராகிதர்கள்	 என்கின்ற	 ட்டத்தார்கள்,	 அரசர்கள்,
ெசல்வர்கள்,	 ேசாம்ேபறிகள்	 ஆகியவர்கள்	 உரிமம்	 (License)	 ெபற்ற
காலிகேளயாவர்கள்.	 இவர்களின்	 உைழப்பின்	 பயன்	 எல்லாம்	 அரசர்கட் ம்,
ெசல்வர்	 கட் ம்,	 ேசாம்ேபறிக்	 ட்டத்தார்களான	 மதப்பாசாண் கட் ம்
பயன்பட்டதா ம்.	க ைமயான	ெசாற்கள்.	ஆயி ம்	இைவ	அவர்கள்	காதில்
ஓதினா ம்	 பலன்	 இரா .	 அவ்வள 	 ரம்	 அவர்கள்	 உணர் 	 த த் ப்
ேபாய்விட்ட .

3.	 ‘அன்ேப	சிவம்’,	‘அன்ேப	ெவங்காயம்’	என்கின்றான்	ைசவன்.	இந்தச்	ைசவன்
இ வைர	 யாரிடத்தில்	 எந்தக்	 காரியத்தில்	 அன் 	 காட் ள்ளான்?	 அன்
அகிம்ைச	ெகாள்ைககைள ைடய	சமண	ெபளத்தர்கைள	ஒழித்தான்.	அன்
அகிம்ைச	 காட் யதாேலேய	 அவர்கைளப்	 பனங்காையச்	 சீ வ ேபாலத்
ண்டாகத்	 தைலையச்	 சீவி ம்	 க வில்	 ஏற்றி ம்	 அவர்க ைடய

உைடைமகைளச்	 ைறயா ம்,	அவர்க 	 ைடய	 இ ப்பிடங்கைளெயல்லாம்
தீயிட் க்	 ெகா த்தி ம்,	 இ த் ப்	 பாழாக்கி ம்	 ெசய்த	 ைசவர்களின்
மதிெவறி	காட் னைத	வரலா 	 ம்.

4.	 நம்	 கட ைள ம்	 சமயத்ைத ம்	 ஏற்ற	 மக்கள்தாம்	 100	 வி க்கா
மலெம க்கிறார்கள்.	 க மாலக் ழியில்	 இறங்கிச்	 ேச 	 எ க்கிறார்கள்.
100க் 	 75	 ேபர்	 மண்	 ெவட் ம்	 அவர்தம்	 மைனவிமார்	 மண்	 மக் ம்
ைடைய ம்	 தங்கள்	 ெசாத்தாக	 ைவத் 	 வாழ்கிறார்கள்.	 ப ப்பில்,

கிறித்தவர்க ம்	 இ லாமியர்க ம்	 நம்ைமவிட	 இரண் மடங்
ப த்தி க்கிறார்கள்.	 இவற்ைறெயல்லாம்	 பார்த் க்	 ெகாண் க் ம்	 நம்
மதவாதிகள்,	 மதத்தைலவர்கள்,	 மதபிரசாரர்கள்	 நம்மக்களின்	 ைறைய ம்
இழிநிைலைய ம்	 அறியாைமைய ம்	 மாற் வதற் 	 என்ன	 ெசய்தார்கள்	 ?
என்ன	 ெசய்கிறார்கள்	 ?	 என்ன	 ெசய்யப்	 ேபாகிறார்கள்?	 ‘தி நாமம்



அஞ்ெச த் ம்	ெசப்பா	 ேதா ம்’	என் ம்	 ‘தி ப்பதி	மிதியாப்பாதம்,	சிவன
வணங்காச்	 ெசன்னி’	 என் ம்	 பா னால்	 மட் ம்	 ேபா மா?	 ழில்லாமல்
ம்பி	பாழாவைதப்	பற்றிச்	சிறி 	 டச்	சிந்தியாமல்	‘தி நீ 	இல்லாத	ெநற்றி

பாழ்’	 என் ம்,	 ‘தி மண்	இல்லாத	 ெநற்றி	 பாழ்’	 என் ம்	 பிரசாரம்	 ெசய்தால்
ேபா மா?	 என் 	வயிெறரிந் 	 ேகட்கின்றார்?	தள்ளாத	வயதில்	அவர்	 மனம்
ெநாந் 	ேப வைதக்	ேகட்கின்ேறாம்-கண்ணில்	நீர்	ெசாட்ட.

5.	 நம்	 மதவாதிகள்,	 சிறப்பாக	 இந் மத	 வாதிகள்	 என்பவர்கள்
பண் தமதவாதிகைளவிட	 ேமாசமானவர்கள்.	 பண் தர்கள்
ஆயிரக்கணக்காக	 ஆண் கட் 	 ன்னால்	 இ ந்த	 உலகத் க் ப்
ேபாகேவண் ம்	 என்பவர்கள்;	 மதவாதிகேளா	 பல்லாயிரக்	 கணக்கான
ஆண் க க் 	 ன்,	 பல	 கங்க க் 	 ன்னால்	 இ ந்த	 உலகங்கட் ச்
ெசல்ல	 ேவண் ம்	 என்பவர்கள்.	 இவர்கள்	 இ வ க் ம்	 ப த்தறி க் ப்
ெபா த்தமில்லாத ம்	 மனித	 ஆற்ற க் 	 மீறிய மான	 காரியங்களி ம்
அசாத்தியமான	கற்பைனகளி ம்	தான்	நம்பிக்ைக ம்	பிரிய ம்	இ க் ம்.

(ஆ)	மத	ஒழிப் :	மக்கைள	பல்ேவ 	வைககளில்	இழிநிைலக் த்	தள் ம்	மதத்ைத
ஒழிக்கேவண் ம்	என்ப பற்றி	அய்யா	அவர்களின்	சிந்தைனகள்:

1.	 மக்கைளச்	 யமரியாைத	 இல்லாமல்	 ெசய் 	 மி கங்களாக்கி	 நாய்
பன்றிகைளவிட	 இழிவாய்	 நடத்த	 ஆதாரமாயி க் ம்	 மதம்	 எ வானா ம்
அதைன	ஒழித் க்	கட்ட	ேவண் ம்	என்கின்றார்.

2.	 எந்த	 மதத்ைத	 எந்தக்	 கட ள்	 அல்ல 	 யார்	 ேநரில்	 வந் 	 ெசால்லிவிட் ப்
ேபாயி ந்தா ம்,	 எந்தச்	 சமயாச்சாரியார்	 எவ்வள 	 அற் தங்கள்
ெசய்தி ந்தா ம்	 தீண்டாைம	 என் ம்	 ெகா ைமக் 	 இடம்	 ெகா த் க்
ெகாண் ள்ள	 மதத்ைத	 உடேன	 ஒழித் க்கட்ட	 ேவண் ம்	 என்
உைரக்கின்றார்.

3.	 மதவிஷயத்ைதப்	பற்றி	ஆதரித் 	எவர்ெத வில்	நின் 	ேபசினா ம்	ெத வில்
மதசம்பந்தமான	 ல்கள்	 ைவத் க்	 விற்பைன	 ெசய்தா ம்	 மதம்	 பற்றிய
க த் கைள	 ெசய்தித்தாள்களில்	 எ தினா ம்	 அவர்கெளல்லாம
க ைமயான	தண்டைனக் ள்ளாவார்கள்	என் 	சட்டம்	ெசய்யப்ெப மானால்,
உலகமக்கள்	 பிரிவிைனயற் ,	 ேராதமற் ,	 மடைமயற் 	 ேதாேளா 	 ேதாள்
இைணந் 	 ேதாழர்கள்	 ேபால்	 வாழ	 ம்.	 தத் வங்களால்	 விைளந்த
ேவற் ைமகள்	 ஒழிந் 	 எல்லாத் ைறகளி ம்	 ஒற் ைமயாய்	 வாழ	 ம்
என் 	க கின்றார்	அய்யா	(மக்களாட்சியில்	இத்தைகய	சட்டம்	இயற் வ
சாத்தியமல்ல	என்பைத	அய்யா	அவர்கள்	அறியாததல்ல).



4.	 பார்ப்பனர்களின்	 ேமாச த்தன்ைம	 ெதாைலய	 ேவண் மானால்,	 இந்த
நாட் மக்கள்	 டப்பழக்க	வழக்கங்களிலி ந் 	த த்தாக	 ேவண் மானால்,
மக்கள்	 எல்ேலா ம்	 ஒேர லம்	 என்கிற	 நல் ணர்ச்சிையக்	 ைகக்ெகாள்ள
ேவண் மானால்,	 உலகத்தில்	 மற்ற	 நா கைளப்	 ேபால்	 நா ம்	 ன்ேனற்றப்
பாைதயில்	 ெசல்ல	 ேவண் மானால்,	 தலில்	 மக்க க்கிைடேய
பரப்பப்ெபற்றி க் ம்	மத ணர்ச்சி	ேவர்க க் 	ெவந்நீைர	ஊற்ற	ேவண் ம்.

ட் த்தனமான	 மத ணர்ச்சிைய	 வளர்க் ம்	 பண் ைககள்	 ெவ க்கப்
ெபறல்	 ேவண் ம்.	 அேயாக்கியச்	 ெசயல்க க்ெகல்லாம்	 வளர்ப் ப்
பண்ைணகளாயி ந் 	 மதப்ேபார்ைவையப்	 ேபார்த்திக்	 ெகாண் க் ம்
மடலாயங்கள்	எல்லாம்	மக்கள்	ெசாத்தாக	ேவண் ம்.

5.	 மக்கள்	 ன்ேனற்றத்தில்	 மதம்	 வந் 	 தைட	 ெசய்தால்,	 அஃ 	 எந்த
மதமாயி ந்தா ம்	 ஒழித் தான்	 ஆகேவண் ம்.	 ‘உன்ைனப்	 பைறயனாய்ப்
பைடத்தார்;	அவைனப்	 பார்ப்பனனாய்ப்	 பைடத்தார்;	என்ைனச்	 த்திரனாய்ப்
பைடத்தார்’	 என் 	 கட ள்	 ேமல்	 பழிேபாட் க்	 ெகா ைமகள்	 நிைலக்கச்
ெசய்வைத	 விட் க்	 ெகா த் க்	 ெகாண் 	 அக்ெகா ைமக க்
ஆதரவா ம்	அக்கிரமங்க க் 	அ லமா ம்	இ க் ம்	கட ைள	ஒழிக்க
ேவண் ம்	என்கின்றார்.

6.	 மதம்,	சாத்திரம்,	ேவதம்	என்பைவகள்	ஒழிக்கப்	ெபறாவிட்டால்	தீண்டாைம ம்
சாதிப்	ேபத ம்	ேபாக்க க்கப்	ெபற மா?	இ வைர ம்	இந் மதம்	விட்
ேவ 	 மதம்	 ( க்கியமாக	 இ லாம்)	 ஆகாத	 எந்தப்
பார்ப்பனரல்லாதா க்காவ 	தங்கள 	ச கத்தில்	 தீண்டாைம	ேபா ள்ளதா?
பார்ப்பன க் ள்ள	 தந்திர ம்	 ெசளகர்ய ம்	 ச கவாழ்வி ம்
ெபா ளாதாரத்தி ம்	மற்ற	வ ப்பின க் 	இ ந் 	வ கிறதா?	இப்ப ப்பட்ட
மதம்	 ஒழிக்கப்ெபற	 ேவண் ய தான்	 என்பதற் 	 இைதவிட	 ேவ 	 என்ன
காரணம்	ேவண் ம்?

7.	 எல்லா	மதக்காரர்க க் ம்	எல்லாவிதமானப்	பாவங்க க் ம்	பாவமன்னிப் ,
பாவவிலக் ெபற	 மதங்களில்	 ஆதாரங்கள்	 மார்க்கங்கள்	 உள்ளன.
இதனால்தான்	 மனிதரில்	 எவ ம்	 ேயாக்கியமாக	 இ க்கேவண் ய
அவசிய ம்	 இல்லாமல்	 ேபாய்விட்ட .	 மனிதன்	 என்றால்	 எவ ம்
அேயாக்கியமாய்	 இ க்க	 ேவண் யவனாகேவ	 ஆகிவிட்டான்.	 எனேவ,
மதங்கள்	ஒழிந்தால்	ஒழிய	எவ ம்	ேயாக்கியனாக	இ க்க	 யா .

8.	 ச கக்	 ெகா ைமக் 	 அ ப்பைடயான	 மதம்,	 சாதி,	 பழக்க	 வழக்கங்கள்,
சாத்திரங்கள்,	கட ள்	கட்டைளகள்	என்பைவ	தகர்க்கப்	ெபறாமல்	எப்ப ப்பட்ட
அரசியல்	 சீர்தி த்தம்	 ஏற்பட்டா ம்	 ஒ காெதா ந்த	 ஊசியள ட
ஒ பய ம்	 பாமரமக்க க் 	 ஏற்படா .	 இ 	 ெபரியாரின்	 சிந்தைனயின்



ெகா .

9.	 ‘மதச்சார்பற்ற’	 (Seculer)	 என்ற	 ெசால் க் 	 காங்கிர ,	 பார்ப்பனர்	 என்
இ சாரா ம்	 றிவ கின்ற	 வியாக்கியானம்	 பற்றிப்	 ெபரியார்	 ம்
விளக்கம்:	 ஒ 	 ெபண்	 கன்னியாக	 இ க்க	 ேவண் ெமன்றால்	 அதற்
ஆண்சம்பந்தேம	 இ க்கக்	 டா 	 என்ப 	 ெபா ள்	 அல்ல;	 எல்லா
ஆண்கைள ம்	 சமமாகக்	 க திக்	 ப்பிட்டவனிடெமல்லாம்	 கலவி	 ரிய
ேவண் ம்	என்ப தான்	கன்னி	என்பதற் ப்	ெபா ள்	என்ப 	ேபால்	ெபா ள்
ெசால் கின்றனர்.	 எல்லா	 மதங்கைள ம்	 சமமாகப்	 பார்க்க	 ேவண் ம்	 என்ற
ெகாள்ைக	 மதவிஷயத்தில்	 காலம்	 காணாததற் 	 ன் 	 இ ந்ேத	 இ ந்
வ கிறேபா 	அைதப்	 திதாக	வலி த்த	ேவண் ய	அவசியம்	ஏன்	வ ம்?
ெபரியாரின்	 இச்சிந்தைன	 ர்த்த	 மதி ைடயா க் ம்	 வியப்பிைன
விைளவிக் ம்.

10.	 ‘மதச்சார்ப்பற்ற’	என்பதற் ப்	ெபரியார்	த ம்	விளக்கம்	இன்ேனார்	உவைமயின்
அ ப்பைடயில்	 அைமகின்ற .	 ெபண்கள்	 மாநா 	 நடத் கிறார்கள்.
அந்தமாநாட் ல்	 உள்ள	 ெபண்கள்	 அத்தைனேப ம்	 ‘ெபண்கள்
பதிவிரைதகளாக	 நடந் 	 ெகாள்ளேவண் ம்’	 என் 	 தீர்மானித் 	 விட் ப்
பதிவிரைத	என்றால்	எல்லா	ஆண்கைள ம்	தங்கள்	கணவைனப்	ேபால்	க தி
நடந் ெகாள்ள	 ேவண் ம்.	அ தான்	 பதிவிரைதத்	தன்ைம:	என் 	ெபா ள்
ெசால்வ 	 எவ்வள 	 அேயாக்கியத்தன	 மானேதா,	 அைதவிட
அேயாக்கியத்தனமா ம்	 ‘மதச்சார்பற்ற’	 என்பதற் 	 எல்லாமதங்கைள ம்
ஒன் ேபாலக்	க தேவண் ம்	என்ப ம்	ஆ ம்.	“மதச்சார்பற்ற”	என்றால்	எந்த
மதத்ைத ம்	 சாராத	 என்ப தான்	 ெபா ள்.	 ெபரியாரின்	 இந்த	 விளக்கம்
அவர 	 சிந்தைனைய	 இமயம்	 ேபால்	 உயர்த் கின்ற .	 இந்த	 விளக்கம்
அரசின்	காதில்	ஏ மா?	 த்திக் 	எட் மா?

மனித ல	 ன்ேனற்றத்தில்	 இராமா ச ம்	 தந்ைத	 ெபரியா ம்	 விரிந்த	 பரந்த
ேநாக்கத்ைத ைடயவர்கள்.	 தி வரங்கத்தில்	 ன்னவர்	 ஆத்திகர்;
ஆசாரியநிைலயில்	இ ந்தவர்;	பின்னவர்	நாத்திகர்	 (தாம்	நாத்திகர்	அல்லர்	என்
பல	இடங்களில்	ெசால்லி ள்ளார்);	கட ைளக்	கனவி ம்	க தாதவர்.	மனித ல
ேமம்பாட் ல்	இ வ ம்	ஒத்த	க த்ைத	 ைடயவர்கள்.

தி க்ேகாட் ர்	நம்பியிடமி ந் 	இராமா சர்	தி மந்திர	 உபேதசம்	ெபற்ற 	ஒ
நீண்டகைத.	 தி வரங்கத்திலி ந் 	 தி க்ேகாட் ர்	 மார்	 60	 கல்
ெதாைலவி ள்ள .	18	 ைற	கால்	நைடயாக	நடக்க	ைவத் 	18-வ 	 ைறதான்
உபேதசம்	 ெசய்தார்.	 தனிைமயாக	 வரச்	 ெசான்னார்.	 ஆனால்	 இவர்
தலியாண்டா ட ம்	 (தண் )	 ேரச ட ம்	 (பவித்திரம்)	 ெசன்றார்.	அதற்

விளக்க ம்	ெசான்னார்.	நம்பிக் 	ஒேர	வியப் .



ஓராண்வழியாக,	 	 சீடர்	 ைறயில்,	 உபேதசிக்கப்ப ம்	 தி மந்திரத்ைத	 (ஓம்
நேமா	 நாராயணாய)	 எவர்க் ம்	 ெதரிவிக்கக்	 டா 	 என்ற	 உ தி	 ெமாழிைய ம்
ெபற்றார்.	 “தான்	 அறப்	 ெபய் மா ம்	 தட கில்”	 என் 	 பாராட்டப்ெப ம்
இைளயாழ்வார்	 தி க்ேகாட் ர்	 ேகா ரத்தின்	 மீேதறி	 சாதிேவ பா ன்றி
தி மந்திரத்ைத ம்	அதன்	ெபா ைள ம்	அைனவ ம்	 ேகட் மா 	 ழங்கினார்.
ேபார்க்களத்தில்	 கண்ணன்	 காண் ப க் க்	 கீைதைய	 உபேதசிக்கவில்ைலயா?
அ ேபால்	எனலாம்.	ஆசாரிய ம்	உைடயவைர	‘எம்ெப மானாேர’	என் 	அைழத்
மகிழ்ந்தார்.	 “இ வைரயில்	 ‘பரமைவதிக	சித்தாந்தம்’	என் 	வழங்கிவந்த	இந்தச்
சித்தாந்தம்	 இன் 	 தல்	 ‘எம்ெப மானார்	 தரிசனம்’	 என்ற	 வழங் வதா க”
என் 	வாழ்த்திப்ேபாற்றினார்.

காேரய்	க ைண	இராமா சர்	இக்கட	லிடத்தில்"
“ஆேர	அறிபவர்நின்	அ ளின்	தன்ைம?”	(இராமா.	 ல்.	25)

என் 	தி வரங்கத் 	அ தானா ம்	 றிப்பிட் 	மகிழ்ந்தார்.

தந்ைத	 ெபரியா ம்	 தம்வாழ்நாள்	 வ ம்	 பார்ப்பனரல்லாத	 ச கத்தினரின்
ன்ேனற்றத்திற்காக	 (சாதி	ேபதமின்றி)	தம்பணிையச்	ெசய்தவரல்லவா?	ஆகேவ,

இ வ ம்	இந்த	வைகயில்	ஒப் ைம	உைடயவர்கள்.	உைடயவர்	ைவதிகர்;	ஆதலால்
அவர்க் 	ேமாட்சம்	உண் .	தந்ைத	ெபரியா ம்	ஒ 	வைகயில்	ைவதிகேர.	எப்ப ?
‘ெபரியாரின்	 சீடர்கள்	யாவ ம்	தம்	ெபயர்கைள	 மாற்றிக்	ெகாண்டனர்.1	ஆனால்
அவர்	 ெபயராகிய	 இராமசாமி	 (தந்ைதயார்	 ட் ய	 ெபயர்)	அவேரா 	 நிைலத்
நின்ற .	 இராமர்	 படத்ைத	 ஊர்வலம்	 ெசய் 	 ெச ப்பால்	 அ க்கச்	 ெசய்தார்.
ஆனால்	 ’இராமசாமி’	 என்ற	 தம்	 ெபயைரக்	 கட் ைரகளி ம்	 காேசாைலகளி ம்;
பத்திரங்	களி ம்	இன்னபிறவற்றி ம்	எ தி ம்	ெபரிய	 ட்டங்களில்	 ‘இராமசாமி

கிறான்’	 என் 	 ெமாழிந் ம்	 தள்ளியி ப்பார்.	 ‘சிரீராமெசயம்’	 என்பைத
இல்ட்சக்கண்க்காகப்	பயன்	க தி	எ தியவர்கள்	உண் .	இவர்	பயன்	க தா 	தம்
ெபயைர	 எ தீராமபக்தரானார்	 என்ப 	 அ ேயனின்	 கணிப் .	 இராம	 காைதயில்
வ ம்	 அ ம க்க் 	 நிகரான	 இராமபக்தர்கள்	 இவ் லகில்	 இல்ைல.
ஞாயிற் க்கிழ்ைமைய	 அ மன 	 நாளாகக்	 ெகாண்டா வ ண் .	 தந்ைத
ெபரியா ம்	 தம்	 க டம்ைப	விட் 	விட் ப்	 த	 உடம்ைபக்	 கழிந்த 	ஞாயிற் க்
கிழைமயில்தான்.	 ஆதலால்	 அந்த	 மீளாத	 உலகில்-	 பரமபத்த்தில்-	 ைவணவ

ம்பத்ைதச்சார்ந்தவராதலால்-	 ஒ தனித்	 தி மாளிைகயில்	 தங்கியி க்க
ேவண் ம்.	வழிபாட் க் த்	தி மாமணிமண்டபம்	வந் 	நித்திய	 ரியர்க ட ம்
த்தர்க ட ம்	 வாழ்ந் 	 ெகான் க்க	 ேவண் ம்	 என் 	 என்	 சி மனம்

எண் கின்ற் .

ஓரிடத்தில்	 “நான்	நாத்திகன்	அல்லன்;	தாராள	மன ைடயவன்;	நான்	ப த்தறி
வாதி”	 என் ம்	 (இரண்டாம்	 ெபாழி 	 -பக்.56)	 மனிதன்	 இழி க் ம்	 மானமற்ற



தன்ைமக் ம்	 கட ள்	 நம்பிக்ைக	 காரணமாக	 இ ந்தால்	 அைத	 ஒழித் க்
கட்டேவண் ம்	 என்கின்ேறாேம	 தவிர	 கட ள்ேமல்	 எங்க க் 	 எந்தவிதக்
ேகாப ம்	இல்ைல”	என் ம்	 ( தற்ெபாழி -பக்	4),	 வனேவ	இதற் 	அரணாக
அைமகின்றன.

“மன்னா	உலகத் 	மன் தல்	 றித்ேதார்”
“தம் கழ்	நிறிஇத்	தாமாய்ந்த”	( றம்-165)

ெபரியா ள்-ஒ ெப ம்	 ெபரியாராக-‘தந்ைத	 ெபரியாராக’-நம்மேனார்	 உள்ளத்தில்
நிைலயான	இடம்	ெபற் 	வாழ்ந் 	ெகாண் க்கின்றார்.

“உள்ளத்தால்	ெபாய்யா	ெதா கின்	உலகத்தார்”
“உள்ளத் ள்	எல்லாம்	உளன்”	( றள்-294)

ைர:	இன்ைறய	 ெபாழிவில்	 தந்ைத	 ெபரியாைரப்	 பாேவந்தர்	அறி கத்ைதக்
காட் ேனன்.	 அ ேய க் ம்	 தந்ைத	 ெபரியா க் ம்	 1934	 தல்
அப்ெப மகனாரின்	 த டல்	 மைற ம்	 வைரயி ம்	 இந்தத்	 ெதாடர் 	 இ ந்த
என் 	 றிேனன்.

ெப ம்பா ம்	 தந்ைதெபரியாரின்	 சிந்தைனகள்	 ம க் ம்	 பாங்கில்
அைமந்தி ப்பதால்	அவர்	 ஒ வா 	 ம க் ம்	ைசவ	ைவணவ	 கட ளர்கைள ம்
அவர்தம்	 உ வங்கைள ம்	 ன்	 ைவத்தால்தான்	 அவர்தம்	 ம ப்பின்	 ேபாக்
ெதளிவா ம்	 என் 	 க திேய	 ைசவசமயத்தி ள்ள	 கட ளர்களின்	 வ வங்கள்
பற்றி ம்	 ைவணவ	 சமயத்தில்	 உள்ள	 இைறவ ைடய	 ஐந் 	 நிைலகைள ம்
எ த் க்	காட் ேனன்.

ெபரியாரின்	 சிந்தைனக க் 	 வ ம்ேபா 	 கட ள்,	 அவர்	 பற்றிய	 நம்பிக்ைக,
கட ள்	எல்லாம்	வல்லவர்,	கட ளர்களின்	 உ வங்கள்,	தி க்ேகாயில்கள்,	கட ள்
ம ப் ,	 கட ள்	 ஒழிப் 	 ஆகியைவபற்றிய	 சிந்தைனகைள ம்	 உங்கள்	 ன்
ைவத்ேதன்.

அ த் 	 சமயம்	 என்ற	 தைலப்பில்	 சமயம்	 பற்றி ம்,	 சமயக்	 ேக கள்,
சமயவாதிகளின்	 ெகா ைம	 சமய	 ஒழிப் பற்றிய	 சிந்தைனகைள ம்	 எ த் க்
காட் ேனன்.

இைவ	 ைவதிக	 சமயத்தில்	 ேவதங்களினின் ம்	 ெதள்ளி	 எ த்த
உபநிடதக்க த் கள்ேபால	 தந்ைத	 ெபரியார்	 தம 	 நீண்டகால	 வாழ்வில்
பல்லாயிரக்கணக்கான	 ட்டங்களில்	 ேபசியவற்றிலி ந் ம்,	 யர ,	 வி தைல
ஆகிய	இதழ்களில்	ெதாடர்ந் 	எ தியவற்றிலி ந் ம்	எ க்கப்ெபற் 	உங்கள்	 ன்
ைவத்த	 சிந்தைனகள்	 உபநிடத	 க த் கைள	 நிகர்த்தைவ	 என் 	 உ தியாகக்



றலாம்.2	ேபராசிரியர்	நன்னன்	அவர்களின்	 ல்க ம்	தமிழ்ர்	தைலவர்	மானமி
கி.	 வீரமணி	 அவர்கள்	 ெதா த்த	 ெபரியார்	 களஞ்சியத்	 ெதா திக ம்
இப்ெபாழிைவ	அைமக்கத்	 ைணயாக	இ ந்தன.	அந்த	இரன் 	நண்பர்க க் ம்
என்ெநஞ்சம்	உ ம்	நன்றி.	இன் 	இவன்	 ,	ெபரியார்	அவர்கேளா 	ெந ங்கிப்
பழகி	 85	 அகைவ	 நிைற ம்	 நிைலயி ள்ள	 அ ேயனினின்	 ெசாற்கைளச்
ெசவிம த்த	உங்கள்	அைனவர்க் ம்	என்	நன்றி	கலந்த	வணக்கங்கள்	உரியைவ.

அ த்த	இரண்டாவ 	ெபாழி 	 “ச கம்	பற்றிய	சிந்தைனகள்”	என்ப .	இதற் ம்
அன் 	வ ைக	தந் 	சிறப்பிக்க	ேவண் 	கின்ேறன்.

இரண்டாவ 	ெபாழி 	-rநாள்:	27.02.2001	 ற்பகல்

1.	 இராமய்யா	-	அன்பழகன்	ஆனார்.	நாராயணசாமி	-	ெந ஞ்ெசழியன்	ஆனார்.
ேசாம ந்தரம்-மதியழகன்	ஆனார்↩

2.	 ேபராசிரியர்	மா.	நன்னன்	அவர்களின்	ெபரியார்கணிணி	(இரண் 	ப திகள்)
உபநிடதங்கள்ேபால்	என் ம்	நிைலத் 	வா ம்↩
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அன் 	நிைறந்த	தைலவர்	அவர்கேள,
அறிஞர்ெப மக்கேள,
மாணாக்கச்ெசல்வங்கேள.

இன்ைறய	 இரண்டாவ 	 ெசாற்ெபாழி 	 ெபரியாரின்	 ச கச்	 சிந்தைனகைளப்
பற்றிய .	 ேபச்சில்	 ைழவதற் ன்	 ச கம்	 பற்றிய	 சில	 ெசால்ல
நிைனக்கின்ேறன்.

மனிதன்	 என்ற	 சீவப்பிராணி ம்	 அேசதனமாக ம்,	 தாவரமாக ம்,	 அசரமாக ம்
இ ந்த	 ெபா ள்களிலி ந்ேத	 ப ப்ப 	 யாக	 உ மாறி	 இன் 	 மனித
உ ப்ெபற்றி க்கின்றான்.	இங் ,

ல்லாகிப்	 டாய்ப்	பறைவயாய்ப்	பாம்பாகிக்
கல்லா	மனிதராய்ப்	ேபயாய்க்	கணங்களாய்
வல்ல ர	ராகி	 னிவராய்த்	ேதவராய்ச்
ெசல்லாஅ	நின்றஇத்	தாவர	சங்கமத் ள்
எல்லாப்	பிறப் ம்	பிறந்திைளத்ேதன்….

என் 	 மணிவாசகப்ெப மானின்	 மணியான	 பாடல்ப திைய	 நிைனக்கலாம்.	இ
மனிதைனப்	பற்றிய	ஒ விதமான	விளக்கம்;	ப வளர்ச்சிக்	ெகாள்ைகைய	(Theory
of	Evolution)	அ ப்பைட	யாகக்	ெகாண்ட .

மனிதன்	 யார்	 என்றால்	 நன்றி	 வி வாச ைடயவன்	 எவேனா	 அவன்	 மாத்திரேம
மனிதனாவான்;	 பாம் ,	 ேதள்,	 ெகா ,	 ட்ைடப் ச்சி	 தலியைவ	 ேபால்
மற்றவர்கைள	 ஏய்த் ம்,	 ன் த்தி ம்	 திைய	 உறிஞ்சி ம்	 வா ம்
சீவப்பிராணிகேளயா ம்	 என்ப 	 தந்ைத	 ெபரியாராவர்களின்	 க த்தா ம்.
“உயர்திைண	 என்மனார்	 மக்கட் ட்ேட”	 என்ப 	 ெதால்காப்பியம்.	 மனிதவ வமாக
இ ப்பவர்கள்	 அைனவ ம்	 மக்கள்	 அல்லர்;	 ‘இவன்தான்	 மனிதன்’	 என்
ட் ைரக்கப்	 ெப ம்	 த தி	 உள்ளவர்கேள	 மனிதர்கள்,	 உயர்திைணையச்

சார்ந்தவர்கள்.	 மற்றவர்கள்	 மாக்கள்;	அஃறிைணையச்	 சார்ந்தவர்கள்	 என்கிறான்
அந்த	இலக்கணப் லவன்.

மனிதன்	மனித	இனத்தின்-மனித	ச தாயத்தின்	ஓர்	அல ;	சிறிய	அள 	ேகால்.



இவேன	 ம்பமாக	 வளர்பவன்.	 மனிதன்	 ப த்தறி ள்ளவன்.	 இ தான்
மனித க் ம்	 ஏைனய	 பிராணிகட் ம்	 உள்ள	 ேவ பா .	 அறி க் ம்
அ பவத்திற் ம்	 ஒத் 	 வராதைதப்	 பயத்தால்	 நம் கிறவன்	 பக் வமைடயாத
மனிதனாகின்றான்.	 தனக்ெகன் 	 ஒ க த் 	 சம்பிரதாயம்	 என்றில்லாமல்	 பலர்
ெசால்வைதக்	 ேகட் 	 ஆராய்ச்சி	 ெசய் 	 ஏற் ைடயவற்ைற	 ஒப் க்	 ெகாள்வேத,
சிந்திக் ம்	 ப த்தறி ைடய	 மனித க் 	 ஏற் ைடய 	 என்ப 	 தந்ைத
ெபரியாரவர்களின்	 க த் ;	 அறிவியல ப்பைடயில்	 அைமந்த	 க த் .	 மனிதன்
என்பதற்ேக	 ெபா ள்,	 விஷயங்கைள	 பார்த் 	 நன்ைம	 தீைமகைள	 உணர்ந்
அைனத் த்	 ைறகளி ம்	ேம ம்	ேம ம்	வளர்ச்சி	அைடகிற	தன்ைம ைடயவன்
என் 	ேம ம்	விளக் வார்கள்	அய்யா	அவர்கள்.

மனிதன்	 காட் மிராண் த்தனமான	 வாழ்க்ைகக் 	 வ ம்	 ேபா 	 ஒவ்ெவா
மனித ம்	 ச தாயவாழ்க்ைகயில்	 ஒ வ க்ெகா வன்	 உதவிெசய் 	 வாழ்க்ைக
நிைலைய	ேமம்ப த்திக்	ெகாள்ளலாம்	என் 	க தி	வந்தி ப்பாேன	ெயாழிய	மற்ற
மனிதைனக்	ெகா ைமப்ப த்தி,	இழி ப த்தி,	கஷ்டப்ப த்தி	அதன்	 பயனாய்த்
தான்	வாழலாம்	என் 	க தி	இ க்க	மாட்டான்.	அப்ப க்க தி	இ ந்தால்	ச க
வாழ்க்ைக	ஏற்பட்ேட	இ க்கா .

மனிதன்	ஒ ேபா ம்	தனித் 	வாழக் யவன்	அல்லன்;	அப்ப 	வாழ ம்	அவனால்
யா .	 அதனால்தான்	 ட்டமாகக்	 	 வாழ்கிறான்.	 ச தாயத்திற் த்

ேதைவயான	 ஒவ்ெவா 	 காரியத்ைத ம்	 ஒவ்ெவா வன்	 ெசய்கிறான்.	 ஆகேவ
அவன்	 ச தாயத்ேதா 	 வா ம்	 சீவன்.	 ச தாயச்	 சட்டம்	 எந்த	 மனிதைன ம்
தனக் ள்	 அடக்கித்தான்	 தீ ம்.	 றவிேயா,	 மகாத்மாேவா,	 சாமியாேரா	 ஆக
இல்லாதவனின்	 உலகநைட,	 மனிதாபிமானத்திற் ம்	 நாணயத்திற் ம்
ஒ க்கத்திற் ம்	அ ைமப்பட்ேட	ஆகேவண் ம்.

இங்ஙனம்	 வாழ்நாள்	 வ ம்	 ச கப்பணிக்ேக	 தன்ைன	 அர்ப்பணித் க்
ெகாண்ட	ெபரியார்	தம்ைமப்	பற்றி	இவ்வா 	மனித	ச கத்திற் 	அறி கம்	ெசய்
ெகாள்கிறார்கள்.	 “நான்	 ஒ 	 நாத்திகன்	 அல்லன்.	 தாராள	 எண்ண ைடேயான்.
நான்	 ஒ 	 ேதசியவாதி ம்	 அல்லன்;	 ேதசாபிமானி ம்	 அல்லன்;	 ஆனால்	 தீவிர
சீவாதார	எண்ண ைடயவன்.	எனக் ச்	சாதி	என்பேதா,	சாதி	என்பதன்	ெபயரால்
கற்பிக்கப்ெப ம்	உயர் 	தாழ் கேளா	இல்ைல.	அத்தைகய	எண்ணத்ைதேய	நான்
எதிர்ப்பவன்;	ஆதரிப்பவன்	அல்லன்.

தமிழ்நாட் ல்	 சாதி	 சமயச்	 சண்ைடக் 	 காரணமாய்	 நிற் ம்	 எவ்வியக்கத்ைத ம்
ஒழிக்கேவண் ம்	 என் 	 விரதம்	 ண் ப்பவன்.	 த்தமானவனா
அ த்தமானவனா	 என்ப 	 பாராமல்	 ஒ வைனப்	 பிறவிக்காரணமாகத்
ெதாடக் டா 	 என்பேத	 வர்ணாசிரமம்.	 பிறவிையக்	 கவனிக்காமல்
த்தமாயி ப்பவைனத்	 ெதாடலாம்	 என்ப ம்,	 அ த்தமாயி ப்பவைனச்



த்தப்ப த்தித்	 ெதாடத்தக்கவனாக	 ஆக்கிக்	 ெகாள்ளலாம்	 என்ப ம்	 என
ெகாள்ைக.

ஒவ்ெவா 	 மனித ம்	இறந் 	 ேபாவ 	 உண்ைமதான்.	 யாக்ைக	 நிைலயாைமைய
வள் வப்	ெப ந்தைக ம்	நமக் 	நிைன ப த்தி ள்ளார்.

“ெந நல்	உளன்ஒ வன்	இன்றில்ைல	என் ம்”
“ெப ைம	உைடத்திவ்	 ல 	(336)”

என்ப 	 வள் வம்.	 “இஃ 	 உண்ைமதான்	 என்றா ம்	 அவேனா 	 அவன்
யற்சி ம்-	 அவன்	 ெதாடங்கிய	 ெசய ம்	 அவ ைடய	 எண்ணத்ைத	 அவனால்
மான	அள க் 	அவைனச்	 ழ்ந் ள்ள	 மக்களிைடேய	 பரப்பிவிட்டால்-அந்த

எண்ணம்	 ஒ ேபா ம்	 அழியா ;	 அடக்கி	 விட ம்	 யா ”	 என் 	 வார்
ெபரியார்.	 “என் ைடய	 யற்சி	 எல்லாம்	 மக்கள்	 எைத ம்	 சிந்திக்கேவண் ம்
என்ப தான்.	 அவர்கள்	 எைத ம்	 கண் த்தனமாக	 நம்பிவிடக் டா 	 என்ப
தான்.	இ 	ேபா மான	அள க் 	ெவற்றி	ெபற் விட்ட ”	என்கின்றார்.

இராமகி ஷ்ணபரமஹம்சரின்	 ெகாள்ைககைள	 விேவகாநந்தர்	 பரப்பி	 வந்தார்.
அவர்கட் ப்பின்	 நா 	 ம்	 நி வப்	 ெபற் ள்ள	 இராமகி ஷ்ண	 மடங்கள்
ெபா ப்ேபற் ப்	 பரப்பி	 வ கின்றன.	 இராமலிங்க	 அ களின்	 க த் கைள
ெபாள்ளாச்சி	 வள்ளல்	 டாக்டர்	 நா.	 மகாலிங்கம்	 அவர்கள்	 பரப்பி	 வ கிறார்கள்.
ெவளிநா களி ம்	இப்பணி	 நைடெபற் 	 வ கின்ற .	இங்ஙனேம	 மானமி 	 கி.
வீரமணி	 அவர்கள்	 ெபரியார்	 ெகாள்ைககைளப்	 பரப்பி	 வ கின்றார்கள்.	 இன்
ெபரியாைரப்	 பார்க்காதவர்கள் ட	 அவர்	 ெபயைரக்	 ேகட் ராத	 சிற் ார்கள்	 ட
ஏேதா	ஒ வைகயில்	அவர்தம்	ெகாள்ைககளின்	தாக்கம்	இ ந் 	வ கின்ற .

ெபரியார்	 வார்:	 “நரக	 வாழ்வாயி ந்தா ம்	 அங் 	 நான்	 மனிதனாக
மதிக்கப்ப ேவனாகில்	 அவ்வாழ்ேவ	 இப் ேலாக	 வாழ்ைவவிட	 ேமெலன்
க ேவன்.	 நரகவாழ் 	 மட் மல்ல;	 அைதவிடப்	 பலெகா ய	 கஷ்டங்கைள
அ பவிக்க	 ேந ம்	 இடமானா ம்	 அவ்விடத்தில	 நான்	 மனிதனாக	 மதிக்கப்
ெப ேவன்	 என்றால்	அவ்வாழ்ேவ	இவ்விழிச்சாதி	வாழ்ைவ	விட	 கமான	வாழ்
என் 	க ேவன்”

சாதி	ஒழிய	ேவண் ம்	என்ப 	என் ைடய	க த் .	சி வய 	 தல்	சாதி	ஒழிய
ேவண் ம்	 என்பதில்	 க த் க்	 ெகாண்டவன்	 நான்.	 நாற்பதாண் க்	 காலமாகச்
சாதி	 ஒழிய	 ேவண் ம்,	 மதம்	 ஒழியேவண் ம்,	 ம தர்ம	 வர்ணாசிரமம்	 ஒழிய
ேவண் ம்,	 சாத்திரம்	 ஒழிய	 ேவண் ம்	 என் 	 ெசால்லி ம்	 எ தி ம்	 வந்தவன்.
ப்பத்ைதந் 	ஆண் க்காலமாக	 பார்ப்பா ம்	ஒழிய	 ேவண் ம்	 என்ற	 உண்ைமக்

க த்ைத	 நன்றாக	 உணர்ந் 	 அதற் ன்ைனவிட	 இன் ம்	 அதிகத்	 தீவிரமான



ைறயில்	பா பட் க்	ெகாண் வ கின்ேறன்.

என 	நாற்பதாண் க்	கால	உைழப்பின்	பயன்	இன் 	ஒரள க் ம்	பலன்	அளித்
வ கிற .	எல்லா	வாய்ப் க ம்	நன்ைமக ம்	ஒ சாதிக்ேக	ஒ சாரா க்ேக	என்ற
நிைல	மாறி	எல்லா	நன்ைமக ம்	எல்ேலா க் ம்	உண் 	என்ற	நிைல	ஏற்பட் ள்ள .

சாதி	 ஒழியேவண் மானால்	 -	 இந்தக்	 கட ள்,	 மதம்,	 சாத்திரம்,	 ராணம்
ஒழியேவண் ம்,	 ஒழிக்கப்பட	 ேவண் ம்	 என் 	 றிேனன்.	 ம்மா	 ெவ மேன
வாயால்	 ெசால்லவில்ைல.	 கட ள்	 ஒழிய	 ேவண் ம்	 என்ற	 நான்	 பிள்ைளயாைரப்
ேபாட் 	 ந த்ெத வில்	 உைடத்ேதன்.	 இராமர்	 படத்ைதச்	 ெச ப்பால்	 அ த்ேதன்;
தீயிட் க்	 ெகா த்திேனன்.	 இராமாயணம்,	 கீைத,	 ம தர்மம்	 ேபான்ற
சாத்திரங்கைள	ெந ப்பில்	ேபாட் ப்	ெபா க்கிேனன்;	அரசாங்கம்	ஒழிய	ேவண் ம்
என் 	 றிச்	சிைற	ெசன்ேறன்.

சாதிைய	 ஒழிக்கிேறன்	 என்றால்	 அ 	 ேமல்	 சாதிக்காரன்ேமல்	 ெவ ப் 	 என் ம்,
வ ப் 	வாதம்	என் ம்	ெசால்கிறான்.	நான்	ஏன்	வ ப் வாதி?	எந்த	ஒ 	பார்ப்பன
ேசரிக்காவ 	 தீ	 ைவத் ,	 எந்த	 ஒ 	 பார்ப்பனக்	 ஞ் க்காவ 	 தீங்
விைளவித்தி க்கிேறாேமா?	 சாதி	 இ க்கக்	 டா 	 என் 	 றினதால்	 அைத
வ ப் 	 ேவஷம்	என்றால்	என்ன	நியாயம்?	எனக் 	வந்த	மந்திரிப்	பதவி	ஆ னர்
பதவி	 எல்லாம்	 உதறித்	 தள்ளிவிட் 	 நாற்ப 	 ஆண் களாக	 கட ள்	 சாதி
ஒழிப் க்காகப்	பா பட் 	வ கின்ேறன்.	இதற் 	என்னபலன்	கிைடத்த 	என்றால்,
நான்	 ெசால்வைத	 மக்கள்	 ேகட்கிறார்கள்.	 அ த் 	 ெநா க்காமல்	 மரியாைத
ெசய்கிறார்கள்.	 காைலத்	 ெதாட் க்	 டக்	 ம்பி கிறார்கள்;	 அவ்வள தான்.
பார்ப்பான்	 ெசால்கிறான்.	 கைடசிக்	 ழவிக்	 கல்(சாமி)	 இ க்கிறவைர	 இந்த
இராமசாமி	 நாயக்கனாகட் ம்	 ேவ 	 எவனாகட் ம்.	 எங்கைள	ஒன் ம்	அைசக்க

யா 	என் 	 ம்	அள க் 	நம்பிக்ைக	இ க்கிற 	அவ க் .

எங்க ர்	 வாய்க்காலில்	 நான் 	 ப த் ைறகள்;	 பார்ப்பா க் 	 ஒன் ,
அவ க்ெகான் ,	 இவ க்ெகான் 	 என் 	 இ ந்தன.	 அைதெயல்லாம்
ஒன்றாக்கிேனன்.”

இந்த	 அளவில்	 தந்ைத	 ெபரியார்	 அவர்கைளக்	 காட் ேனன்.	 அவர்	 உள்ளத்தின்
நிைலைய	 அவர்	 வாக்காேலேய	 ெதளிவாக்கிேனன்.	 இனி	 ச கம்பற்றிய,	 அவர்
சிந்தைனகைளப்	ெபா த்தமான	பலதைலப் களில்	உங்கள் ன்	ைவக்கின்ேறன்.



���������.
இ பற்றித்	தந்ைத	ெபரியார்	அவர்களின்	சிந்தைனகைளக்	காண்ேபாம்.

1.	 ஆட்சி ைற	 என்ப 	 யார்	 நம்ைம	 ஆள்வ 	 என்கின்ற	 விஷயமல்ல.	 நம
மக்க க் 	 எந்த	 மாதிரி	அரசியல்	 ைற	 இ க்க	 ேவண் ம்	 என்ப தான்
க்கியமாகக்	க தப்ெபற	ேவண் ய .

2.	 “ஓர்	இைணச்ெச ப் 	 14	ஆண் க்காலம்	இந்த	 நாட்ைட	ஆண்டதாக	 உள்ள
கைதைய	 மி ந்த	 வி வாசத்ேதா 	 ப க் ம்	 மக்க க் 	 மனிதேன
அல்லாமல்	இழிவான	மி கம்,	நாய்,	க ைத,	ஆண்டால் ட	அஃ 	அதிகமான
அவமானம்	 என்ேறா	 ைற	 என்ேறா	 நான்	 ெசால்லவரவில்ைல.	 ஆனால்
மனிதனானா ம்	 க ைதயானா ம்	 எந்தக்	 ெகாள்ைகேயா 	 எந்த
ைறேயா 	ஆட்சி	 ரிகின்ற ?	அதனால்	ெபா 	 மக்க க் 	 என்ன	 பலன்

என்ப தான்	என 	கவைல”	என்கின்றார்.

3.	 மக்கைள	வ ணசிரமத்	தர்ம	 ைறக் ம்,	காட் 	மிராண் க்	காலத் க் ம்
ெகாண் 	 ேபாகாமல்	 இ க் ம்ப யான ம்	 அறி 	 உலகத்திற் 	 இட் ச்
ெசல்வ மான	 ஆட்சி	 யா ைடயதானா ம்,	 அப்ப ப்	 பட்ட	 ஆட்சி
ேவண் ெமன் 	 தான்	 ேபாரா கின்ேறாம்.	 (4)	 உலகத்தில்	 பா ப ம்	 மக்கள்
100க் 	 90	 ேபர்கள்	 உள்ளனர்.	 ேசாம்ேபறிகள்,	 பா படாமல்	ஊரார்	 உைழப்பில்
வா கின்றவர்கள்	 100க் 	 10	 ேபர்கள்தாம்	இ ப்பார்கள்.	ஆதலால்	 100க்
90	 ேபர்க க் 	 அ லமான	 ஆட்சி	 அவர்க ைடய	 நல க்காக
அவர்களாேலேய	ஆட்சி	 ரியக் ய	ஆட்சியாக	இ க்க	ேவண் ம்.

4.	 எந்த	ஆட்சியாயி ப்பி ம்	நம்	நாட்டார்கேள	ஆள	ேவண் ம்.	அந்த	ஆட்சி ம்
மான	 உணர் ள்ளதாக,	 ஏைழகைள	 வஞ்சிக்காத	 ைறயில்	 இ க்க
ேவண் ம்.	 வடநாட்டான்	 தல்	 எந்த	 ெவளிநாட்டா க் ம்	 எவ்விதத்தி ம்
அ ைமப்பட்டதாக ம்	 இ க்கக் டா .	 ேநசப்பான்ைமயில்	 ேவண் மானால்
எல்லா	நா க டன்	ஒன் 	ேச ேவாம்.

5.	 நகரச்	 காதாரம்,	கல்வி,	ெத 	பா காப் 	 தலியவைவகள்	அரசாங்கத்தின்
	 தந்திரத்	 ைறயாகேவ	 இ ந் 	 நடந் 	 வ மானால்தான்	 ஓர்

அள க்காகவ 	ெபா ப் ம்	ஒ க்க ம்	நாணய ம்	நல்லாட்சி ம்	நைடெபற
ம்.	அைத	ஒ 	சனநாயகத்	 ைறயாக	ஆக்கி	ைவத்தி ப்ப 	நிர்வாகக்

ேக ம்,	 ஒ க்கம்,	 நாணயம்	 ெபா ப்பற்ற	 தன்ைம ம்	 தாண்டவமாடேவ
ெசய்யப்ெபற்றி க் ம்	ஒ 	சாதனேமயா ம்.



6.	 இன்ைறய	 தந்திர	 ஆட்சியில்	 	 ட்டாள்க க் ம்	 ப்
பித்தலாட்டக்காரர்க க் ம்	 க்	 கசடர்க க் ம்	 தான்	 இடம்	 இ ந்
வ கின்ற .	 எனேவதான்	 ெப த்த	 அறிவாளியானவர்கள்	 இவ்வாட்சியில்
மயங்கி	 இ க்கக்	 காண்கின்ேறாம்.	 நாம்	 பரம்பைரயாக	 ட்டாள்	 பட்டத்ைத
ஏற்றி ப்பதனாேலேய	இதைனச்	சகித் க்	ெகாண் க்க	ேவண் ள்ள .

7.	 காவல் ைறயினர்கைளப்	 பா காக்க	 ேவண் ய 	 அரசாங்கத்தின்
கடைமயா ம்.	காவல் ைறக்	காவலன்	ஒ வன்	ஏேதா	தப் 	ெசய்தி க்கலாம்.
அைனத் த்	 ைறகளி ம்	 உள்ளவர்கைளப்	 ேபால்	 அவ ம்
ஒ மனிதன்தாேன.	 அவைன	 மக்க க் க்	 காட் க்	 ெகா க்காமல்
ைற லம்	 கண் ப் ம்	 நடவ க்ைக ம்தான்	 எ த் க்	 ெகாள்ளேவண் ம்.

காவல்	 ைறக்	 காவலன்மீ 	 எல்ேலா ம்	 அறிய	 நடவ க்ைக	 எ ப்ப
வி ப்பத்தக்கதன் .	 அப்ப 	 எ த்தால்	 அவ க் 	 நாைள	 எவன்-அய்யா
பயப்ப வான்?	எப்ப 	அய்யா	அவ க் 	மதிப் 	இ க் ம்?	என் 	ேகட்கிறார்
அய்யா.	 இதனால்தான்	 காவல் ைறக்	 காவலர்கட் 	 (Police	 men)ப்	 பரிந்
ெகாண் 	 ேபசவில்ைல	 என்பைத ம்	 ெதளி ப த் கின்றார்.	 இந்த
அறி ைரைய	 அர 	 கைடப்பி க் மா?	 தி க் றள்	 ம்	 அறி ைர
ேபான்ற .	இ .

8.	 மக்களிடம்	 ஒ க்கம்,	 நாணயம்,	 ேநர்ைம	 வளர	 ேவண் ம்.	 வளரச்	 ெசய்ய
ேவண் ம்	 என் 	 ஒ வன்	 க வாேனயானால்	 இந்த	 ன் ம்,	 பார்ப்பான்,
வணிகன்,	வக்கீல்	வளர	ேவண் ம்	வளரச்	ெசய்யேவ	என் 	ஒ வன்	ஆக்கிய
அைமப் கைள	அ ேயா 	அழித்தாக	ேவண் ம்.	அரசாங்கம்	ேயாக்கியமான
பய ள்ள	 அரசாங்கமாய்	 விளங்க	 ேவண் மானால்	 கண் ப்பாய்
இவ்வைமப் கைளச்	சட்ட ர்வமாக	ஒழித்தாக	ேவண் ம்.²

9.	 மக்கள்	நலத்திற்காக	எந்த	அரசாங்கத்திற் ம்	அடக் 	 ைற	என்ற	ஆ தம்
இ ந்ேத	 தீரேவண் ம்.	 அடக் ைற	 இல்லாத	 ஆட்சி	 ஆட்சிகவிழ்ப்
(Anarchism)	என்ற	 ழப்ப ம்	காலித்தன ம்	ெகாண்ட	அநாகரிக	ஆட்சியாக

ம்.

10.	 மக்கள்	பிரதிநிதிகள்	ைக ட் 	(Bribery)	 தலிய	 ற்றங்கள்	 ரிந் 	வழக்
ெதா க்கப்ெபற் 	 நீதிமன்றத்தின்	 லம்	 தண் க்கப்ெப வார்கேளயானால்
அவர்கள்	 நிரந்தரமாகத்	 ேதர்தலில்	 ேபாட் யி ம்	 உரிைமையப்	 பறித் 	 விட
ேவண் ம்.	(அ)	இரண் 	ஆண் 	தண்டைன	ெபற்றால்	ஓர்	ஆறாண் க்	காலம்
ேதர்தலில்	 நிற்கக் டா 	 என் 	 ேயாசைன	 றப்ெப கிற .	 இஃ
அறி ைடைமயன் 	 நிரந்தர	 உரிைமப்	 பறி தேல	 உகந்த .	 அதன்	 பிற
அவர்கட்சியில்	 ெதாண்டாற்றட் ம்.	 ேவ 	 ஆட்கள்	 அர க் 	 வரவாய்ப்பாக
இ க்கட் ம்.	 (ஆ)	 யர த்தைலவர்	 ேதர்தல்	ஆைணயப்	ெபான்	விழாவில்



(சனவரி	 17,	 2001)	 ேபசியேபா 	 “பணம்,	 உடல்	 பலம்,	 ேதர்தலில்	 சட்டப்
பைகைமயில்	 இைழ”க்கப்ப ம்	 ற்றம்	 ஆகிய	 ஆேராக்கியமற்ற
பங்கிைனப்பற்றி”	 மிக்க	 வ த்தத் டன்	 றிப்பிட் 	 அரசியல்	 கட்சிகள்
ற்றப்பின்னணி	 ெகாண்டவர்க க் 	 ேதர்தலில்	 நிற்பைதத்	 தவிர்க் மா

ேகட் க்	 ெகாண்டைத	 நிைன ர	 ேவண் ம்.	 (இ)	 இன்
நாடா மன்றத்தி ம்	 மாநிலச்	 சட்டமன்றங்களில்	 உ ப்பினர்களாக
உள்ளவர்களில்	 500	 தல்	 800	 வைர	 எண்ணிக்ைக ள்ளவர்கள்	 ற்றம்
இைழத்தவர்களின்	பட் யலில்

2.	 இந்த	அறி ைர	நைட ைறக் 	உகந்ததன் .	இதனால்	ஏற்ப ம்	விைள கள்
பயங்கரமானைவ.	 இடம்	 ெபற்றி ப்பதாகக்	 கணக்கிட் ப்பைத ம்	 நிைன
ரத்தக்க .	இந்நிைல	ேவலிேய	பயிைரத்	தின் 	வ வதற்ெகாப்பா ம்.

12.	 எவன்	 ஒ வன்	 ெபா 	 மக்கள்	 ஆதர கைளத்	 திரட் க்	 ற்றங்கைள
எ த் க்காட் 	அரசாங்கத்ைத	அச் த் கிறாேனா	அவைனக்	கண் தான்
அரசாங்கம்	 பயப்ப ம்.	 மற் ம்,	 அரசாங்கம்	 அவன்	 பட் யலிட் க்	 காட் ம்
ைறகைளக்	 கவனிக் ம்.	 சட்டமன்றத் க்ேகா	 நாடா மன்றத் க்ேகா

ெசன் 	 ப்பா 	ேபாட்டால்	அவனிடம்	அரசாங்கம்	பயப்ப மா?

13.	 மக்கள்	 எப்ப ேயா	 அப்ப த்தான்	 ஆட்சி ம்	 அைம ம்.	 மக்கள்
த்திசாலிகளாக	அறிவாளிகளாக	இ ந்தால்	நல்லாட்சி	ஏற்ப ம்.

14.	 சட்டமன்றம்	என்ப 	மிகமிகக்	கண்ணியமான	மக்கைளக்	ெகாண்டதாக ம்
ெப ம்	 க ரவம்	 உைடயதாக ம்	 இ க் ம்ப 	 பார்த் க்	 ெகாள்வ
அரசாங்கத்தி ைடய ம்	அங்கத்தினர்க ைடய ம்	ெபா மக்க ைடய ம்
ஆன	உயிர்ேபான்ற	கடைமயா ம்.

15.	 இந்தக்	காலத்தில்	அரசாங்கம்	என்பதற்ெகல்லாம்	மக்களால்	ஆக்கப்ப வ ம்
அழிக்கப்ப வ ேமயா ம்.	 இைத	 யாரா ம்	 ம த் ச்	 ெசால்ல	 யா .
அரசாங்கத்ைத,	ஆட்சிைய	அழிக்கப்	 ெபா மக்க க் 	அதிகாரம்	 உண் .
அதிகாரம்	“வாக்கின்	பலத்தால்”	ஏற்ப வ .

16.	 மக்களிடமி ந் 	 வரிவாங்காமேலேய	 ஆட்சிைய	 நடத்திக்	 ெகாண்
ேபாக ம்.	எப்ப ெயனில்,	இ ப் ர்தி,	அஞ்சல்-தந்தி,	ெதாைலேபசி,	சாைல
விளக் 	 தலியவற்றிற் 	 வரி	 ேபா கிேறாேமா?	 ெசல க் 	 சார்ஜ்- லி
ெபற் க்	 ெகாள்கிேறாம்;	 அதி ம்	 இலாபம்	 ெப கின்ேறாம்.	 ஆனால்	 வரி
என்பதாக	 ஒன் ம்	 இல்லாமேல	 அைவ	 நன்றாக	 இலாபத்தில்
நைடெப கின்றன.	அவற்றால்	மக்க க் 	வரிச்	 ைமேய	இல்ைல.
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வழக்கமாக	நைடெப வ :

1.	 தி மணம்	 என்ப -வாழ்க்ைகத்	 ைண	ஒப்பந்தம்	 என்றால்	ஒ 	ெபண் ம்
ஓர்	ஆ ம்	 ேசர்ந் 	 உலக	வாழ் 	வாழ்வதற்காக	 ஏற்ப த்திக்	ெகாள் கிற
ஒப்பந்தம்	 (contract)	 என்பதாக	 இ க்க	 ேவண் ேம	 தவிரத்	 தி மணம்
என்றால்	 ஆண்	 வீட்டா க் ச்	 சம்பளம்	 இல்லாமல்	 ெவ ம்	 ேசாற் ச்
ெசலேவா 	 மட் ேம	 ஒ 	 ேவைலக் 	 ஆள்	 (ெபண்)	 சம்பாதிப்பதாக
இ க்கக் டா .

2.	 ஆ ம்	ெபண் ம்	 	வாழ்வ தான்	வாழ்க்ைக.	வாழ்க்ைக	நடத்த	ஆ ம்
ெபண் ம்	 -	 உற்ற	 ைணவர்கள்	 ஆவார்கள்	 என்பைதக்	 றிப்ப தான்
‘வாழ்க்ைகத்	 ைண’	 என்பதா ம்.	 வாழ்க்ைக	 என்ப 	 தந்திர
இன்பவாழ்க்ைகேய	ஒழியக்	கட் ப்பாட் க் 	உட்பட்ட	 ன்ப	வாழ்க்ைகயல்ல.

3.	 தி மணமானவள்	 என்பைதக்	 றிப்பதாகப்	 ெபண் க் த்	 தாலி	 கட்டப்
ெப கின்ற .	 தி மணம்	 ஆனவன்	 என்பைதச்	 ட்ட	 ஆ க் 	 எந்தவித
அைடயாள ம்	இல்ைல.	இ 	தவ .	ஆண்ெபண்	இ வ ம்	சமம்	என்பதற்
இ வர்	 க த்தி ம்	 ஒ வ க்ெகா வர்	 தாலிகட் க்	 ெகாள்ள	 ேவண் ம்.
இல்ைலேயல்	 இ வ க் ம்	 தாலி	 இல்லாமல்	 இ க்க	 ேவண் ம்.	 ேமாதிரம்
மாற்றிக்	ெகாள் ம்	 ைறைய	ேமற்ெகாள்ளலாம்.

4.	 தாலி	என்ப 	நாய்க் 	நகராண்ைமக்கழகம்	கட் ம்	 பட்ைட	 ேபான்ற .	தாலி
ெபண்ைண	 ஆண்	 அடக்கியா ம்	 ர்க்கத்தனத்தின்	 சின்னம்.
ெபண்க க் 	அறி 	வந்தா	ெலாழியத்	தாலிைய	நீக்க	 யா .

5.	 சீர்த்தி த்தத்	 தி மணங்களி ம்	 100க் 	 90	 தி மணங்களில்	 இந்த
அ ைமச்	 சின்னமாகிய	 தாலி	 கட் ம்	 பழக்கம்	 இ ந் 	 வ கின்ற .
இந்நிைலமாற	ேவண் ம்	என்கிறார்	ெபரியார்.

6.	 கல்யாணம்	என்பதற் 	 ‘வாழ்த் ’	என்ப 	ெபா ள்.	அ 	வாழ்க்ைகத் ைண
என்ற	 ெபா ளில்	 இல்ைல.	 ஏேதா	 க ப் 	 ஆட்ைட	 ‘ெவள்ளா ’	 என்ப
ேபால ம்,	 ெகா ய	 நஞ் ள்ள	 நாகத்ைத	 ‘நல்ல	 பாம் ’	 என்ப 	 ேபால ம்
இப்ப த்	 தப்பான	 ெசாற்கைள	 அைமத் க்	 கலியாணம்,	 தி மணம்
என்ெறல்லாம்	 ெசால்லி	 வ கின்ேறாம்.	 ஆனால்	 பார்ப்பனர்	 மட் ம்	 சரியான
ெசாற்கைளேய	 உபேயாகித் 	 வ கின்றனர்.	 அைவ	 ‘தாரா ர்த்தம்’



‘கன்னிகாதானம்’	 என்பைவ.	 ‘தானம்’	 என்ப 	 வடெமாழிச்ெசால்.
‘தாரா ர்த்தம்’	என்பதி ம்	இரண் 	ெசாற்க ம்	வடெமாழிச்	ெசாற்கேள.
தமிழர்க்கான	 காரியங்களில்	 வடெமாழிச்ெசால்லாக	 இ ந்தால்
அஃெதான்றினாேலேய	அந்த	 ைற	நமக்கில்ைல	என் 	ெதரிந் வி ம்.	ஒ
ெபண்ைணப்	ெபற் 	வளர்த் 	ஒ வ க் த்	தாைரவார்ப்ப -தானம்	த வ
என்ப 	 க த் .	 நம்	 பழக்கப்ப 	 ஆ ம்	 ெபண் ம்	 சமஉரிைம	 ெகாண்
இ த்தல்	வாழ்க்ைகத் ைண.	மற்ெறா வர்	இ 	தமிழ்ச்	ெசால்.	 பார்ப்பனன்
வந்த	பிற தான்	இைத	ெயல்லாம்	அழித் 	விட் ப்	ெபண்ைண	அ ைமயாக
ஆக்கி	விட்டான்.

7.	 ஆண்-ெபண்	 சம்பந்தத்திற் த்	 தமிழில்	 இரண் 	 ைறகள்	 ெசால்வார்கள்.
ஒன் 	 கற் ;	 மற்ெறான் 	 காதல்.	 கற்பிற் 	 என்ன	 ெபா ள்	 ெசான்னான்
என்றால்	 ெபற்ேறார்கள்	 பார்த் 	 ஆைண ம்	 ெபண்ைண ம்	 ேசர்த்
ைவப்பதா ம்.	 காதல்	 என்ப 	 ஆ ம்	 ெபண் ம்	 தாங்கேள	 சம்மதித் க்

வாழ்வதா ம்.	 இ தான்	 தமிழ க் 	 இழிந்த	 ைறயா ம்.	 இைடயில்
வரப்	ெபற்ற தான்	தி மணம்	என்பெதல்லாமா ம்.

(அ)	காதல்	மணம்:	இ பற்றித்	தந்ைத	ெபரியாரின்	சிந்தைனகள்:

1.	 தந்திரமான	 காத க் 	 இடமி ந்தால்தான்	 ஒ 	 நாேடா	 ஒ 	 ச கேமா
அறி ,	 அன் ,	 நாகரிகம்,	 தாட்சண்யம்	 தலியவற்றில்	 ெப க்கமைட ம்.
நிர்ப்பந்தக்	 காதல்	 இ க் மிடத்தில்	 மி கத்தன்ைம ம்
அ ைமத்தன்ைம ம்தான்	ெப ம்.

2.	 பழங்காலக்	 காதல்	 மணம்	 இன் 	 மி கப்	 பிராய	 மணம்	 என்ேற
ெசால்லேவண் ம்.	 காதல்	 என்ப 	 மிகமிகச்	 சாதாரண	 அற்ப	 விஷயம்.
காத க் 	அ ைமயாவ 	இன்ைறய	ச தாய	வாழ்க்ைக	 ைறக் ச்	சிறி ம்
ெபா ந்தா .	கண்ட ம்	காதல்	ெகாண் 	காதல்	பசிதீர்ந்த ம்	சலிப்பைடந்
அதன்	 பயைனப்	 பிற 	 ேவதைன டன்	 ெபா த் க்	 ெகாண் ப்பெதன்றால்
அஃ 	இன்பவாழ்க்ைகயாக	இ க்க	 யா .

3.	 ஒ 	 றிப்பிட்ட	 இச்ைசயின்	 ெப க்கம்தான்	 ெபரி ம்	 காதலின்
இடத்ைத ம்	ெபற் 	வி கின்ற .	மற்ற	பல	வாழ்க்ைக	ேவ பா க க்

அந்த	 இச்ைசப்	 ெப க்கம்	 ேபாதேவ	 ேபாதா .	 ஆைகயால்	 அறிைவ ம்
நிகழ்ச்சிப்	 பயைன ம்	 அலட்சியப்ப த் ம்	 காதைல	 மனிதன்	 அடக்கி,
வாழ்க்ைகத்	 தன்ைமையக்	 ெகாண்ட	 வாழ்க்ைகத்	 ைணயிைணப்
ெபா த்திக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.

4.	 காதல்	 மணம்	 என்பதற் ப்	 பலவீனத்தில்-	 அவசரத்தில்-	 மாட் க்	 ெகாண்



பின்னால்	 ெதால்ைல	 அல்ல 	 அதிர்ப்தி	 அல்ல 	 சரிப்ப த்திக்	 ெகாள்ள
ேவண் ய	 நிர்ப்பந்தம்	 ஆகியவற்ைற	 அைடவைதத்தான்	 ெபா ளாகச்
ெசால்லலாம்.	(5)	உண்ைமயில்	காதல்	மணம்	என்றால்	ெபண்க ம்	ஆண்க ம்
சமநிைலயில்	 பழ ம்	 வாய்ப் த்	 தந் ,	 ஒ வ ைடய	 ணா	 ணங்கைள
மற்றவர்	அறி ம்	சமயம்	கிைடத் 	ஒ வ ைடய	வாழ்க்ைகக் 	மற்ெறா வர்
இன்றியைமயாதவர்	 என்ற	 நிைலயில்	 காதல்	 ெகாள்வ தான்	 உயர்ந்த
காதலா ம்.

5.	 தி ெரன் 	காதல்	ெகாள்வ ,	 பிற 	கஷ்டப்ப வ ,	 ேகட்டால்	காத க்காக
என் 	ெசால்வ ,	என்ன	நியாயம்?	இ 	பலமற்ற	சபலத்தனம்.	காத க்காகத்
ன்பத்ைத	 அைடவ 	 ட்டாள்தனம்.	 காத ம்	 கட ம்	 ஒன் 	 என்

ெசால்வ 	 இதனால்தான்.	 காத ம்	 கட ம்	 ஒன் 	 என்றால்-காத ம்
ெபாய்,	கட ம்	ெபாய்	என் தான்	ெபா ள்;	அர்த்தம்.

6.	 ஒ 	 ெபண் ம்	 ஆ ம்	 ேசர்ந் 	 பழகி	 ஒ வைரெயா வர்	 அறிந்
ெகாண்டபிற தான்	கல்யாணம்	ெசய் 	ெகாள்ள	 ேவண் ம்.	ஆண்கேளா
சாதாரணமாகப்	 ெபண்கைளப்	 பழகச்	 ெசால்ல	 ேவண் ம்.	 ேயாக்கியனா?
ேகாபக்காரனா?	 ைபத்தியக்காரனா?	 ேவடக்காரனா?	 காரனா?	 என்
ெபண் க் 	 ன்னேர	 ெதரிய	 ேவண்டாமா?	 பழகினால்தாேன	 ெதரி ம்?
தி ெரன் 	 ஒ வைரெயா வர்	 ச் 	 ேபாடலாமா?	 அன் ,	 ணம்,
பழக்கவழக்கம்	ஆகியவற்ைற	 உணர்ந் 	 ஒ வ க்ெகா வர்	 நண்பர்களாகப்
பழக	ேவண் ம்.	உடல்	ேசர்க்ைக	ேவண் ம்	என் 	நான்	 றவில்ைல.	இ தான்
நான்	 ெசால் ம்	 காதல்-ஆைச-வி ப்பம்	 (இைறயனார்	 களவியல்	 க த்ைத
ஒட் ள்ள ).

7.	 காதல்	மணத்ைதவிட	வாழ்க்ைக	ஒப்பந்த	மணேம	வாழ்க்ைகக் 	ேமலானதாக
இ ந் வரக்	 ம்	என்ப 	என 	க த் .

8.	 தி மணம்	 அல்ல 	 கல்யாணம்,	 கன்னிகாதானம்	 ஆகியைவ	 ேபான்ற
நிகழ்ச்சிகள்	தமிழ்மக்களாகிய	நம்மவர்க் க்	கிைடயா .	நம்மவர்க்ெகல்லாம்
மணவாழ்க்ைக	இல்ைல;	காதல்	வாழ்க்ைகதான்	இ ந்த .

(ஆ)	கலப் 	மணம்:	இ 	பற்றி ம்	அய்யா	அவர்களின்	சிந்தைனகள்:

1.	 கலப் 	 மணம்	 என்ப 	 இந்தியத்	 ைணக்	 கண்டத்தில்	 இன் 	 ேநற்
ஏற்பட்டதல்ல.	 எல்லா	 மக்களா ம்	 எல்லா	 மதங்களா ம்	 ஒப் க்
ெகாள்ளப்பட் ம்,	 ேவத ராண	 காலங்களில்	 இ ந் ம்,	 தி,	 மி தி
ஆகியவற்றால்	 அ மதிக்கப்	 ெபற் ம்	 நடந் 	 வ கின்ற	 ைறேய	 ஒழிய
யமரியாைதக்	 காரர்கள்	 மாத்திரம்	 ஆரம்பித் 	 நடத்தி	 வ வதாகச்



ெசால்லிவிட	 யா .

2.	 உண்ைமயிேலேய	கலப் த்	தி மணம்	என் 	 ற	 ேவண் மானால்	 பார்ப்பனர்,
பார்ப்பனர்	 அல்லாதார்	 இ வ க் ம்	 நைடெப ம்	 தி மணம்தான்	 கலப் த்
தி மணம்	என் 	 றேவண் ம்.	சாதிக க் ள்	மிக	உன்னத	சாதி	என் ம்
கட க் 	அ த்த	அந்தஸ் 	உைடய	சாதி	என் ம்	 றப்ெப ம்	பார்ப்பனர்
சாதிதான்	தைல	 க்கிநிற்கிற .	பார்ப்பனர்	அல்லாத	 த்திரர்	சாதி	என்
ெசால்லப்	 ெப கின்ற	 சாதிதான்	 ச தாயத்தில்	 மிக ம்	 கீழான 	 என் ம்
நிைலநாட்டப்	ெபற் ள்ள .	இந்த	ேவற் ைம	ஒழியேவண் ம்.	இந்த	இரண்
சாதிக க் ம்	 தி மணம்	 நைடெப வைதத்தான்	 ‘கலப் த்	 தி மணம்’
என் 	 றலாம்.

தம்பதிக க் 	அய்யாவின்	அறி ைர:	இ ம்	ச தாயத்திற் 	அய்யா	அவர்கள்
ஆற்றிய	ெதாண் 	என் 	க தலாம்.	இத்திைசயில்	அவ ைடய	சிந்தைனகள்:

1.	 மணமக்கள்-	 உயிர்	 நண்பர்கள்.	ஒ வ க்ெகா வர்	 பழ ம்	 ைறையப்ேபால்
நடந் 	 ெகாள்ள	 ேவண் ம்.	 எதி ம்	 தான்	 கணவன்	 என்ற	 ஆணவம்
மணமகன்	 ெகாள்ளக் டா .	 மணமக ம்	 தான்	 கணவ க் 	 அ ைமப்
ெபா ள்-	அ ப் வதற்ேக	வந்தவள்-என்ற	எண்ணமில்லா 	பழகேவண் ம.

2.	 மணமக்கள்	 பிள்ைளெப வதில்	 அவசரப்படக் டா .	 தி மணம்	 நடந்
ைறந்த 	 ன் 	ஆண் க க் ப்	 பின்னாவ 	 ழந்ைத	 ெப வதாயின்

மிக	நல்லதா ம்.

3.	 மணமக்கள்-வாழ்க்ைகயில்	 மற்றவர்க க்காக	 உத ம்	 மனப்பான்ைமைய
உைடயவராக	 இ க்கேவண் ம்.	 நம்மால்	 நன்ைம	 ெசய்ய	 இயலாவிட்டா ம்
ேகடாவ 	 ஏற்படாதமாதிரி	 நடந் ெகாள்ள	 ேவண் ம்.	 நல்வாழ் ம்
நாணயமான	 வாழ் ம்	 ெபறக்	 ழந்ைதப்ேபற்ைறக்	 ைறத் க்	 ெகாண்
வாழ்க்ைக	வசதிகைள	நல்ல	வண்ணம்	அைமத் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்.

4.	 மணமக்கள்-தங்கள்	 வாழ்க்ைகயில்	 வர க்ேகற்ற	 வைகயில்	 ெசல 	 ெசய்ய
ேவண் ம்.	 கடன்	 வாங்கக்	 டா .	 வர 	 சிறிதாக	 இ ப்பி ம்	 அதி ம்
ஒ காசாவ 	மீதப்ப த்த	ேவண் ம்.	என்ைனப்	ெபா த்தவைரயில்	ஒ க்கம்
என்ப 	 இ தான்	 என்ேபன்.	 வர க் 	 அதிகமாகச்	 ெசல 	 ெசய்வ
விபசாரித்தனம்	என்ேபன்.	 (5)	வாழ்க்ைகயில்	தம்பதிகள்	ஒ வ க்ெகா வர்
விட் க்	ெகா த் ச்	சிக்கனமாக	வாழேவண் ம்.

5.	 எந்தவிதமான	சிரமம்	வந்தா ம்	மற்றவர்களிடமி ந் 	உதவி	ெப வ 	என்ற
எண்ணம்	 ெகாள்ளேவ	 டா .	 ெவ க்க	 ேவண் ம்.	 நாம்
வாழேவண் மானால்	 மற்றவ க் 	 உதவ	 ேவண் ேமெயாழிய



மற்றவர்களிடமி ந் 	உதவிைய	எதிர்	பார்க்கக்	 டா .

6.	 கணவன்-மைனவி	 என்ப 	 இல்ைல.	 ஒ வ க்ெகா வர்	 ைணவர்கள்;
ட்டாளிகேள	 என்ப தான்	 உண்ைம.	 இதில்	 ஒ வ க்ெகா வர்	 அ ைம-

எசமான்	என்ப 	இல்ைல.	இ வ ம்	சம	அந்தஸ் ள்ளவர்கள்	ஆவார்கள்.

7.	 மணமகன்	மணமகைளச்	சிேநகிதராகேவ	க தேவண் ம்.	அறிைவ	ம ங்க
ைவக் ம்	 ேகாயி க் ப்	 ேபாவ ம்	 உற்சவத்திற் ப்	 ேபாவ ம்	 டா .
ெவளிேயேபாக	 ேவண் ம்,	 உல்லாசமாக	 இ க்க	 ேவண் ம்	 என்றால்
கண்காட்சிகள்,	 ஆைலத்ெதாழிற்சாைலகள்,	 அைணக்கட் கள்,
அ ங்காட்சியகங்கள்	 தலிய	இடங்கைளச்	ெசன் 	பார்க்க	ேவண் ம்.

8.	 அறிேவா 	 சிக்கனமாக	 வாழேவண் ம்.	 வரவிற் ேமல்	 ெசலவிட் ம்	 பிறர்
ைகைய	 எதிர்ப்பார்ப்ப ம்,	 ஒ க்கக்ேகடான	 காரியங்க க்
இடங்ெகா ப்ப மான	 காரியங்கள்	 இன்றி	 வரவிற் ள்	 ெசலவிட் க்
கவைலயற்ற	வாழ் 	வாழ	ேவண் ம்.

9.	 மணமக்கள்	இ வ ம்	நண்பர்களாக	நடந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	வாழ்க்ைக
அன் வாக	 இ க்க	 ேவண் ம்.	 மணமக்கள்	 தங்க க்காகேவ	 என்
இராமல்	மற்றவர்க்காகேவ	வாழ்கின்ேறாம்	என் 	எண்ணேவண் ம்.

(இ)	 சீர்த்தி த்தத்	தி மணம்:	இ பற்றி ம்	அய்யாவின்	 சிந்தைனகைள	 உங்கள்
ன்ைவக்கிேறன்:

1.	 கல்யாணம்	என்றால்	 தந்திர	வாழ்க்ைக,	சமத் வ	வாழ்க்ைக	என் 	இ க்க
ேவண் ேமெயாழிய	 அ ைம	 வாழ்க்ைக,	 ேமல்	 கீழ்	 வாழ்க்ைக	 என்
இ க்கக் டா 	என்பேத	எங்கள 	ஆைச.

2.	 ஆ ம்	 ெபண் ம்	 பதி 	 அ வலகத்திற் ச்	 ெசன் 	 வாழ்க்ைகத்
ைணயாகிவிட்ேடாம்	 என் 	 ெசால்லிக்	 ைகெய த் ம்	 ேபாட் 	 விட்டால்

ேபா ம்.	 அந்த	 ெவ ம்	 ைகெய த் த்	 தி மணத் க் 	 இைதவிட
( யமரியாைதத்	தி மணத்ைதவிட)	அதிக	மதிப் ம்	நன்ைம ம்	 தந்திர ம்
உண் .	 (3)	 ெபண்கள்	 உலகம்	 ன்ேனற்றம்	 அைடயேவண் மானால்,
அவர்க க் ம்	 மனிதத்தன்ைம	 ஏற்படேவண் மானால்,	 ஆண்க க் ம்
தி ப்தி ம்,	 இன்ப ம்;	 உண்ைமயான	 காத ம்,	 ஒ க்க ம்
ஏற்படேவண் மானால்	 சீர்தி த்தக்	 கல்யாணத் க் 	 இடம்	 அளிக்கப்ெபற
ேவண் ய 	 க்கியமான	காரியமா ம்.

3.	 ேவ 	 எந்தக்	 காரியங்களில்	 மா தல்	 இல்லாவிட்டா ம்	 இந்த	 வாழ்க்ைகச்
தந்திரத்தில்	 சம	 தந்திரம்	 ஏற்பட் த்தான்	 ஆகேவண் ம்.	 யமரியாைத



இயக்கத்தின்,	 தல்	 இலட்சியம்	 அ வா ம்.	 ஆதலால்	 அ விஷயத்தில்
ஏற்படப்ேபா ம்	மா தைல	மக்கள்	வரேவற் த்தான்	ஆகேவண் ம்.

4.	 தி மணம்	என்ப 	வய 	வந்த	அறி 	வந்த	ஓர்	ஆ க் ம்	ெபண் க் ம்
சம்பந்தப்பட்ட	 காரியேமெயாழிய	 மற்ற	 யா க் ம்-ேவ 	 எந்தக்
கட் ப்பாட் க் ம்	சம்பந்தப்பட்ட	தல்ல.

5.	 இந் மதப்ேபரால்,	 இந் க்கட ளர்களின்	 ேபரால்,	 அ ைமயாக	 இ க் ம்
இந் ப்	 ெபண்க ைடய	 நன்ைமக் த்	 தான்,	 அவர்க க் 	 ச ரியம்
உண்டாகத்தான்,	 அவர்க ைடய	 அ ைமத்ன்ைமைய	 ஒழிக்கத்தான்-இந்த
மாதிரியான	 ரட்சிக்கரமான	தி மணங்கைள	 நாம்	 நடத் கிேறாம்	என்பைத
நம 	ெபண்கள்	உணரேவண் ம்.

6.	 நமக் 	ேமலான	ேமல்சாதிக்காரன்	என்பவைனப்	 (பார்ப்பாைன),	 ேராகிதைன
ைவத் 	நடத்தாத	தி மணம்	 யமரியாைதத்	தி மணம்	ஆ ம்.

7.	 நமக் ப்	 ரியாத ம்,	இன்ன	அவசியத்திற் 	இன்னகாரியம்	ெசய்கின்ேறாம்
என் 	அறிந் 	ெகாள்ளாம ம்	அறிய	 யாம ம்	இ க் ம்ப யான மான
காரியங்கைள	(சடங் கைள)ச்	ெசய்யாமல்	நடத் ம்	தி மணம்	ப த்தறி த்
தி மணம்	ஆ ம்.

8.	 தி மணத்தில்	 சங்கீதம்,	 நாட் யம்,	 காலட்ேசபம்	 தலியைவகைள	 மட் ம்
ஏற்பா 	ெசய்யாமல்	 பல	அறிஞர்கைள	அைழத் க்	க த் ைர	நிகழ்த்த ம்,
மக்கள்	 ேகட் ப்	 பயன்	அைடய ம்	ெசய் 	இ க்கிறார்கள்.	இதற்காக	 நாம்
பாராட்ட	ேவண் ம்.

9.	 மா தல்	 தி மணம்	 என்ப 	 அ ேயா 	 ட	 நம்பிக்ைகைய ம்
ேதைவயற்றைவகைள ம்	வி த் ப்	 ப த்தறி 	அ ப்பைடயில்	 நிகழ்த் வ
என்பதா ம்.	 தி மணம்	 என்ப 	 மனித க் க்	 கவைலயிைன	 மாற்றத்
தக்கதாக	 ஆகேவண் ம்.	 (11)	 வாழ்க்ைகத்	 ைணவிஷயத்தில்	 காதல்
ேபாதா .	 அறி ,	 அன் ,	 ெபா த்தம்,	 அ பவம்	 ஆகிய	 பல	 காரியங்கேள
க்கியமானைவயா ம்.

10.	 நம 	 தி மணம்	 திராவிடர்	 தி மணம்தான்.	ஆனால்	இந்த	 ைறயில்தான்
திராவிடரின்	 பழங்காலத்	தி மணம்	 நடந்தெதன்ேறா,	அல்ல 	இப்ப த்தான்
திராவிடர்	 எதிர்காலத்தி ம்	தி மணங்கள்	 நடத்த	 ேவண் ம்	 என்ேறா	 நான்

	கட்டவில்ைல.

(ஈ)	 ம மணம்:	 மனிதன்	 எப்ெபா 	 ம மணம்	 ெசய் 	 ெகாள்ளலாம்
என்ப பற்றி ம்	 அய்யா	 அவர்கள்	 சிந்தித் த் ள்ளார்கள்.	 அவ ைடய



சிந்தைனகள்:

1.	 அவ ைடய	 தல்	மைனவி	இறந் 	ேபானகாலத்தி ம்

2.	 தன்	மைனவி	மற்ெறா 	‘ேசார	நாயகனிடம்’	வி ப்பங்ெகாண் 	வீட்ைட	விட்
ெவளிேயறிய	 காலத்தி ம்	 ம மணம்	 ெசய் 	 ெகாள்வைத	 யா ம்	 ைற
ெசால்வதில்ைல.

3.	 தீராத	 ெகா யேநாய்	 தன்	 மைனவிைய	 பீ த்தகாலத்தில்	 ம மணம்	 ெசய்
ெகாள்வைத	எவ ம்	ஆட்ேசபம்	ெசய்வதில்ைல.

4.	 மைனவி	 த்தி வாதீனம்	இல்லாமல்	ேபாய்	விட்ட	காலத்தில்	ம மணம்	ெசய்
ெகாள்வைத	எவ ம்	எதிர்ப்பதில்ைல.

ஆகேவ	 ப த்தறி க்கார ம்	 அ பவக்ெகாள்ைகயின ம்	 ேமற்கண்ட
சந்தர்ப்பங்களில்	ம மணம்	ெசய் ெகாள்வைத	ஆட்ேசயிக்க	மாட்டார்கள்.

(உ)	விதைவ	மணம்:	விதைவ	மணம்பற்றி	அய்யா	அவர்களின்	சிந்தைனகள்	இந்
ச கத்தில்	 ைரேயா ப்ேபான	கீழான	நிைலையக்	காட் கின்றன.

1.	 உலக	 இன்பத்ைத	 கர்ந் 	 அ த் ப்	 ேபாயி க் ம்	 ப த்த
கிழவேனயாயி ம்	 தன்	 ைணவி	 இறந் பட்ட டன்	 ம மணம்	 ரிந்
ெகாள்ள	 ய கின்றான்.	 அ ம்,	 வனப் 	 மி ந்த-எழில்	 ெகாழிக் ம்-
இளம்நங்ைகெயா த்திையத்	ேதர்ந்ெத க்கின்றான்.

ஆயின்,	 ஓர்	 இளம்ெபண்	 தன்	 ெகா நன்	 இறந் விட்டால்	 அவள்	 உலக
இன்பத்ைதேய	 ய்க்காதவளாயி ப்பி ம்-	 அவள்	 தன்	 ஆ ட்காலம்	 வ ம்
இயற்ைகக் 	கட் லைன	இ க்க	 ,	மனம்	ெநாந் ,	வ ந்தி	ம ய	 நிபந்தைன
ஏற்பட் 	 வி கின்ற .	 இஃ 	 என்ன	 அநியாயம்	 என் 	 மனம்	 ெநாந் 	 அய்யா
அவர்கள்	வ ந் கிறார்கள்.

2.	 விதைவத்தன்ைம	 நிைலத்தி க் ம்	 காரணத்தினாேலேய	 இந் 	 ச க ம்
இந் 	 மத ம்	 ஒ 	 காலத்தில்	 அழிந் 	 ேபானா ம்	 ேபா ம்	 என்ப
தந்ைதயின்	க த் .

3.	 கணவனிழந்த	 காரிைகைய	 எப்ப 	 ‘விதைவ’என்கிேறாேமா	 அ 	 ேபாலேவ
மைனவிைய	இழந்த	கணவைன	‘விதவன்’	என் 	வழங்க	ேவண் ம்.

4.	 “மனித	 ச கத்தில்	 மகளிர்	 விஷயத்தில்	 ஒ 	 ெப ம்	 மா தல்	 ஏற்பட
ேவண் ய 	 அவசியம்.	 இ 	 தீண்டாைமைய	 ஒழிப்பைதவிட	 அவசரமாய்ச்



ெசய்ய	 ேவண் ய	 காரியம்	 என்ப 	 என்	 அபிப்ராயம்”.	 அதி ம்	 விதைவக்
ெகா ைமஅ ேயா 	 ஒழிக்கப்ெபறேவண் ம்.	 அ 	 மனித	 தர்மத் க்
மாத்திரமல்ல,	சீவதர்மத் க் ப்	விேராதமா ம்	என்கின்றார்.

5.	 “எதற்காக	 ஒ 	 ெபண்	 விதைவ”	 யாக	 இ ப்ப 	 என்ப 	 எனக்
விளங்கவில்ைல;	 விதைவத்தன்ைம	 என்பைதத்	 தண்டைனக் ள்ளாக்க
ேவண் ம்	என்ப 	ெவ நாைளய	அபிப்பிராயமா ம்”	என்கின்றார்.

6.	 விதைவத்தன்ைமைய	 அ மதிக் ம்	 ச கம்	 மற்ெறா 	 விதத்தில்
விபசாரித்ன்ைமைய	 ண்ட ம்	 அ மதிக்க ம்	 ெசய்கின்ற	 ச கம்
என் தான்	ெசால்லேவண் ம்.

7.	 விதைவத்தன்ைமதான்	 விபச்சாரம்	 என்கின்ற	 பிள்ைளையப்	 ெப கின்ற .
பிற ,	 ஆண்	 எப்ப 	 ேவண் மானா ம்	 திரியலாம்-	 எவ்வள
மைனவிமார்கைள	 ேவண் மானா ம்	 மணக்கலாம்-	 என்கிற	 ைறேய
விபச்சாரம்	 என் ம்	 பிள்ைளைய	 வளர்க்கிற .	 கலியாண	 ரத் 	 இல்ைல
என்கிற	 ைற	விபச்சாரத்ைத	நீ ழி	வாழச்	ெசய்கின்ற .

8.	 விதைவத்	தன்ைம	என்ப 	கட ள்	ெசயலாக	இ ந்தால்	ஊர்ேதா ம்	 ப்ைபத்
ெதாட் க ம்,	 ஓைடப் றம்ேபாக் க ம்,	 கள்ளிேம ம்,	 ஊ ணிக ம்
எப்ப ப்	பிள்ைளகைளப்	ெபற	 ம்?

9.	 ெபண்களில்	 விதைவகள்	 என்ற	 ஒ 	 நிைலைம	 ஏன்	 இ க்கேவண் ம்?
கல்யாணம்	 ெசய் ெகாண்டால்தாேன	 இந்தக்	 ெகா ைம?	 கலியாணம்
ெசய் 	 ெகாள்ளாவிட்டால்	 ெபண்	 எப்ப 	 விதைவயாக	 ம்?	 கலியாணம்
ெசய் 	ெகாள்ளாமல்	இ ப்பதில்	ெபண்க க் 	இரண் வித	நன்ைம	உண் .
(அ)	 ழந்ைத	பிறக்கா 	என்ப டன்	விதைவ ம்	ஆக	 யா 	(ஆ)	அ ைம
நிைல ம்	 ெசாத் 	 ைவத்தி க்க	 உரிைமயற்ற	 நிைல ம்	 இ க்க	 யா .
உலகி ள்ள	சகல	ெகா ைமகளி ம்	விதைவக்ெகா ைமேய	அதிகமான .

10.	 ‘விதைவத்	 தி மணம்’	 என்கிற	 ெதாடர்	 நம் ைடய	 ெபண்கள்
விஷயத்தில்தான்	 ெசால்லப்ப கிற ;	 ஆண்கள்	 விஷயத்தில்
ெசால்லப்ெப வதில்ைல.	 எப்ப 	 இந்த	 அம்ைம	 (தி மதி	 ெசார்ணம்)	 ஒ
கணவைன	 மணந் 	 அவர்	 காலமான	 பின் 	 எப்ப 	 ஒ வைர	 மணந்
ெகாள்கிறார்கேளா	அ 	ேபாலேவ	ஆண்மகன்	ஒ வ ம்	ஒ 	மைனவி	தவறி
இரண்டாவதாக	 ஒ 	 ெபண்ைண	 மணந் ெகாள்கிறார்.	இதைன	 ‘விதவன்’
தி மணம்	என் 	தாேன	ேபாட	ேவண் ம்?	ஏன்	அப்ப ச்	ெசய்வதில்ைல?

11.	 இந்த	உலகில்	கணவைன	இழந்த	ெபண்கள்தாம்	அதிகம்.	மைனவிைய	இழந்த
ஆண்கள்	 அதிகம்	 இல்ைல.	 காரணம்	 மைனவிைய	 இழந்தவன்	 ம மணம்



ெசய் 	 ெகாள்கிறான்.	 ஆனால்	 கணவைன	 இழந்த	 ெபண்கைள	 மணக்க
யா ம்	 ன்வ வதில்ைல.

12.	 விதைவத்	 தன்ைம	 என்ப 	 நம 	 நாட் ல்	 மிகக்	 ெகா ைமயான	 ைறயில்
இ ந் 	வ கிற .	இதைன	எந்தச்	 சீர்தி த்தவாதி ம்	கவனிப்ப 	இல்ைல.
விதைவகளின்	 வாழ்க்ைக	 ஒ 	 சிைறக் ட	 வாழ்க்ைகைய	 ஒக் ம்.	 ஒ
ைகதிக் ள்ள	நிர்பந்தம்	ஒவ்ெவா 	விதைவக் ம்	இ ந் 	வ கிற .	எப்ப க்
ைகதியானவன்	 சிைறக் ட	 விதிைய	 மீறேவண் ம்	 என்கிற	 ஆைசக் ம்
அவசியத்திற் ம்	உள்ளாகிறாேனா	அ ேபாலேவதான்	ஒவ்ெவா 	விதைவ ம்
விதைவச்சட்டத்ைத	மீறேவண் ய	நிர்பந்தத் க் 	ஆளாகிச்	சிரமப்ப கிறாள்.
இந்தக்	 ெகா ைம	 நிரபராதியான	 ஒ 	 ெபண் க் 	 ஏன்	 ஏற்பட	 ேவண் ம்
என் 	 ேகட்டால்	 இதற் 	 என்ன	 ம ெமாழி	 உள்ள ?	 இந்த	 20-ஆம்
ற்றாண் ல்	 ‘தைல	 விதி’	 என் ம்	 ‘கட ள்	 ெசயல்’	 என் ம்	 ெசால்லி

மக்கைள	எப்ப 	ஏய்க்க	 ம்?

(ஊ)	 ழந்ைத	 மணம்:	 இைதப்பற்றி ம்	 ெபரியார்	 சிந்தித் ள்ளார்.	 அவர்
சிந்தைனகள்:

1.	 ம்ப	 வாழ்க்ைகைய	 நடத் வதற் த்	 த தியற்ற	 ப வத்தில்	 உள்ள
சி மியர்கைள	 மணம்	 என் ம்	 கயிற்றினால்	 பிணித் க்	 ம்பம்	 என் ம்
ழியில்	 வீழ்த்திக்	 கணவன்	 என் ம்	 விலங்கைனய	 காவலாளி	 ைகயில்

ஒப் விக் ம்ப 	 எந்த	 அற ம்	 ேபாதிக்கவில்ைல.	 (2)	 சட்டத்ைத	 மீறி
நடக் ம்	கல்யாணங்களில்	சம்பந்தப்பட்ட	வர்கள்ேமல்	வழக் த்	ெதா க் ம்
உரிைம	 காவல் ைறயின க் ம்	 ெபா மக்க க் ம்	 தாராளமாக	 இ க்க
ேவண் ம்.	 ‘ 	 ையக்	 ெக க் ம்’	 என்ற	 ஏட் ச்	 ைரக்காையப்ேபால்
‘ெபண்ணின்	 தி மண	வய 	 21’	 என் 	 எல்லா	இடங்களில்	 எ திைவப்ப
நைகச் ைவ	வி ந்ேதயன்றி	ேவ 	என்ன?

2.	 சாரதா	 சட்டத்ைத	 மீ வதான	 ைறயில்	 மணம்	 நைடெபறப்	 ேபாவதாகத்
ெதரிந்தால்	 அைதத்	 த க் ம்	 அதிகார ம்	 அவ்வழக்ைக	 விசாரிக் ம்
அதிகார ம்	நீதிமன்றத் க் 	இ க்கேவண் ம்.

3.	 ெபண்க க் ம்	 ஆண்க க் ம்	 தி மணம்	 ெசய் 	 ைவத் 	 வி வதால்
சி வயதிேலேய	அவர்கள்	தைலமீ 	 ம்பப்	ெபா ப் 	வி ந் 	வி கின்ற
காரணத்தால்	 தந்திரம்	அற் க்	 கவைல,	 ெதால்ைல	இவற்றிற் 	ஆளாகிப்
ேபாதிய	வளர்ச்சியற்றவர்களாக	ஆகிவி கிறார்கள்.

தி மண	 அைடயாளம்:	 தி மணத்தில்	 தாலிகட்டப்	 ெப கின்ற .	 இ பற்றிப்
ெபரியார்	சிந்தைனகள்:



i.	 தாலிகட் வ 	 என்ப 	 ெபண்க க் மட் ம்	 ஆண்கள்	 தாலிகட் வதால்
அதில்	ஏேதா	காரணம்	இ க்க	ேவண் ம்,	தாலிகட் னவன்	அப்ெபண் க்
எசமான்	என் ம்	தாலி	அ ைமச்சின்னம்	என் ம்	விளங் கிற .	ஆண்ெபண்
இ வ ம்	 சம	அந்தஸ் 	 உள்ளவர்கள்	 என்பதற் 	 இ வர்க த்தி ம்	 தாலி
கட் க்ெகாள்ளேவண் ம்.	 இல்ைலேயல்	 இ வ க் ம்	 இல்லாமல்
இ க்கேவண் ம்	(ேமாதிரத்ைத	மாற்றிக்	ெகாள் ம்	ஏற்பா 	ெசய்யலாம்).

ii.	 தாலி	 என்ப 	 நாய்க் 	 நகராண்ைமக்கழகம்கட் ம்	 பட்ைட	 ேபான்ற .	 தாலி
ெபண்ைண	 அடக்கி	 ஆ ம்	 ர்க்கத்	 தனத்தின்	 சின்னம்.	 தாலிபற்றிப்
லவர்கள்	 ேப ம்ேபா 	காைளைய	அடக் தல்,	 லிேவட்ைடயா தல்	 ேபான்ற
ெபா த்தமற்ற	இலக்கிய	ஆதாரங்கைள	அள்ளி	 வீ வார்கள்.	ெபண்க க்
அறி 	வந்தாெலாழியத்	தாலிைய	நீக்க யா .

iii.	 தாலி	 கட் வ 	 எதற்காக?	 அஃ 	 எதற்காகப்	 பயன்ப வ 	 என்றால்
ெபண்கைள	 ண்டச்சியாக்கப்	 பயன்ப கின்ற .	 அ ப்பதற்காகேவ
பயன்ப கின்ற .

iv.	 தாலி	என்ற	அ ைமச்சின்னம்	சீர்த்தி த்தத்	தி மணங்	களி ம்-	 ற் க் த்
ெதாண் 	 தி மணங்களில்கட்டப்ெப கின்ற .	 இ 	 மாறேவண் ம்.	 (v)
மணமானவள்	 என் 	 ெதரிந் 	 ெகாள்வதற்காகத்	 தாலி	 கட் வ 	 என்

கின்றனர்.	ஆனால்	ஆண்கள்	தி மணமானவர்	என் 	ெதரிந் 	ெகாள்ள
அவர்கள்	 க த்தி ம்	 தாலி	 கட்ட	 ேவண்டாமா?	 இதில்	 ஆண்க க் ம்
மட் ம்	விதிவிலக் 	ஏன்?

அய்யா	 வாழ்க்ைகயில்:	 19	 வயதில்	 தி மணம்.	 அப்ேபா 	 தாலிகட் தான்
தி மணம்	 நைடெபற் 	 (1898)	 வந்த .	அந்த	 வயதில்	 தாலிையப்	 பற்றி	 எதிர்ப்
ெசய்யேவ	 இல்ைல.	 ஒ நாள்	 இர 	 அய்யா	 தாலிையக்	 கழற் ம்ப 	 றினார்.
அம்ைமயார்	ம த்தார்.	“நாேன	பக்கத்தில்	இ க் ம்ேபா 	தாலி	இ ந்தால்	என்ன?
இல்லாவிட்டால்	 என்ன?	 நான்	 ஊரில்	 இல்லாதேபா தான்	 அ 	 இல்லாமல்
இ க்கக் டா ”	 என் 	 அளந்த	 அளப்பில்	 நாதன்ெசால்	 உண்ைம	 என	 நம்பி
தாலிையக்	 கழற்றிக்ெகா த்தார்.	 ஈ.ெவ.ரா.	 அதைனத்	 தம்	 சட்ைடப்ைபயில்
ேபாட் க்	ெகாண் 	உறங்கிவிட்டார்.	வி ந்த டன்	அம்ைமயா ம்	தாலிையக்	ேகட்க
மறந் விட்டார்.	 கணவ ம்	 அதைனத்தர	 மறந்தார்.	 அவ ம்	 தாலியின்
நிைனவில்லாமேலேய	சட்ைடைய	மாட் க்	ெகாண் 	ேவளியில்	ெசன் விட்டார்.

இப்ேபா 	 நாகம்ைமயா க் 	 தாலியின்	 நிைனப் 	 வந் விட்ட .	 க த்தில்
தாலியில்லாமலி ப்பைத	 யாேர ம்	 கண்டால்	 ஏளனம்	 ெசய்வார்கேள	 என்
நாணப்பட் க்	 யவைர	தம்	க த்ைதப்	பிறர்	காணாதப 	மைறத் க்	ெகாண்ேட
ேவைல	பார்த் 	வந்தார்.	தம்	க த் 	ெவளியில்	ெதரியாதப 	அ க்க த்	 ணிைய



இ த் 	 இ த் 	 க்	 ெகாண் 	 ேவைல	 ெசய்வைத	 மாமியார்	 கவனித்
விட்டார்.	 உடேன	 ‘தாலி	 எங்ேக?’	 என் 	 வினவ,	 ம மகள்	 விைட ற	 யாமல்
ஏேதேதா	ெசால்லி	ம ப்பிக்	ெகாண் ந்தார்.	இதற் ள்	இன் ம்	சில	ெபண்கள்

விட்டனர்.	 அவர்கள்	 நாகம்ைமயாைர	 நக்கல்	 ெசய்யத்	 ெதாடங்கிவிட்டனர்.
அம்ைமயா க் ச்	 சினம்	 ெபாங்கி	 எ ந்த .	 “உங்க க் 	 என்ன	 ெதரி ம்?
கணவர்	ஊரில்	இ க் ம்ேபா 	தாலி	இ ந்தால்	என்ன?	இல்லாவிட்டால்	என்ன?”
என் 	ஒ 	ேபா 	ேபாடேவ,	நக்கல்	பண்ணிய	ெபண்கள்	ம ெமாழி ற	 யாமல்
வாயைடத் ப்	ேபானார்கள்.	 “கணவ க்ேகற்ற	மைனவி;	நாம்	என்ன	ெசால்வ ?”
என் 	ெசால்லிக்ெகாண்ேட	ந வி	விட்டனர்.	இந்த	நிகழ்ச்சிைய,

தாலி	என் ம்	சங்கிலிதான்,	ெபண்ணினத்ைதப்
	பிணித்தி க் ம்	தைளஎன்	ெறண்ணித்

தாலிதைனக்	கழற்ெறன்னத்	தன்மைனவி
	ம த் ைரக்க,	‘நானி	 க்கத்

தாலிகட் க்	ெகாள் வதன்	ெபா ெளன்ன?
	எனக்ேகட் 	வாங்கிக்	ெகாண்டார்.

‘தாலிஎங்ேக?’	எனக்ேகலி	ெசய்த	ெபண்கள்
	தைமக்கண் 	சினந்தார்	அம்ைம!

-ஈேராட் த்தாத்தா-பக்.

என்ற	பாட்டாக	வ த் க்	காட் வார்	கவிஞர்	நாச்சியப்பன்.

டநம்பிக்ைக:	 தி மணம்	 பற்றிய	 சில	 டநம்பிக்ைககள்	 உள்ளன.	அைவபற்றிய
ெபரியாரின்	சிந்தைனகள்.

i.	 சாத்திரப்ப 	 ெபண்	 தந்திரமற்றவள்,	 அவள்	 காவலில்	 ைவக்கப்
ெபறேவண் யவள்	 என்ப .	இஃ 	ஒ றம்	இ க்க	 மனிதன்	 ‘ த்’	 என் ம்
நரகத்திற் ப்	 ேபாகாமல்	 இ ப்பதற்காக ம்	 ெபற்ேறார்கட் 	 இ திக்கடன்,
திதி	 தலியைவ	ெசய்ய	ஒ 	பிள்ைளையப்	ெபற ம்	என்பதாக ம்	தி மணம்
ெசய் 	ெகாள்ள	ேவண் ய 	அவசியம்	என் 	 கிற .

ii.	 ெபா த்தம்	 பார்ப்ப ,	 ச னம்	 பார்ப்ப 	 என்ப 	 மிக	 மிக	 ட்டாள்தனம்.
ெபா த்தம்	பார்க் ம்	ேசாதிட க் 	ஆைணேயா	ெபண்ைணேயா	ெதரியா .
இ ந்தா ம்	 ெபா த்தம்	 பார்க்கிறார்கள்.	 இரண் 	 ஆண்களின்
சாதகத்ைதேயா	இரண் 	ெபண்களின்	சாதகத்ைதேயா	ெகா த்தால்	இைவ
ெபா த்த	மற்றைவ	என் 	எவனாவ 	 ற மா?

iii.	 தாைரவார்த் 	 வாங்கினவன்	 வாங்கின	 ெபண்ைண	 யா க்
ேவண் மானா ம்	 ெகா த் 	 விடலாம்.	 வாடைகக் 	 விடலாம்.



அட ைவக்கலாம்.	அவ க் 	 உரிைம	 உள்ள .	ஏன்	என் 	 ேகட்க	 யா .
இங்ஙனம்	 ராண	 இதிகாசங்களில்	 நடந் ள்ள .	 த மன்	 திெரளபதிைய
பணயம்	 ைவத் ச்	 தா னான்.	 அரிச்சந்திரன்	 தன்மைனவிைய	 ேவ
ஒ வனிடம்	 விற்றான்.	 இயற்பைக	 நாயனார்	 தன்	 மைனவிைய	 சிவன யார்
ஒ வ க் 	 ட் க்	ெகா த்தார்.	அவமானம்	உள்ள	கைதகள்!

iv.	 இன்ைறக் ப்	 ெபா த்தம்	 ேசாதிடைனக்	 ெகாண் தான்
பார்க்கப்ெப கின்றேத	 ஒழிய	 வய ப்	 ெபா த்தம்,	 உடற்கட் ,

திக் ப்ெபா த்தம்,	அழ ,	 பண் ,	 ப ப் ப்	ெபா த்தம்	 தலியவற்ைற
எவன்	 பார்க்கின்றான்?	 இன்ைறக் 	 இப்ப ப்பட்ட	 ட்டாள்தனமான
ெபா த்தம்	ப த்தவன்-பணக்காரன்	இடத்தில்தான்	 ெகாண் ள்ள .

நாகம்ைமயின்	 டப்பழக்கத்ைதக்	 கைளதல்:	 இரண் 	 நிகழ்ச்சிகைள	 ஈண் க்
காட் ேவன்.

1.	 விரத	 ஒழிப் :	 இராமசாமியாைரப்ேபால்	 நாகம்ைமயாைர ம்
ஆசாரமில்லாதவராக	 விடக் டா 	 என்ப 	 மாமனார்-மாமியார்	 க த் .
கணவ க் 	 ேவண் ய	 லால்	 உணைவத்	 தன்னிச்ைசயாகச்	 சைமப்பார்.
பரிமா வார்.	பிற 	நீரா 	விட் தான்	சைமயல்	அைறக் ள்	ேபாவார்.	கணவர்
ெவளியில்	 அமர்ந் தான்	 உண 	 உண்ண	 ேவண் ம்.	 சைமயல்	 அைறக் ள்
எப்ேபா ம்	 ைழயக் டா .

நாகம்ைமயார்	 ெவள்ளிக்கிழைமேதா ம்	 ேநான்பி ந் 	 வந்தார்.	 இ 	 மாமியார்
இட்டகட்டைள.	 மக்கட்ேப 	 இல்ைல	 என்பதற்காகேவ	 இந்த	 ேநான் 	 ஏற்பா .
என்ைறக் 	 விரத	 நாேளா	 அன் தான்	 தவறாமல்	 இராமசாமியா க் ப்	 லால்
உண 	 சைமக்கேவண் ம்.	 நாகம்மாள்தான்	 பரிமாற	 ேவண் ம்.	 இஃ
இராமசாமியாரின்	 பி வாதம்.	நாகம்ைமயா ம்	கணவன்	 கம்	 ேகாணாமல்	அவர்
வி ப் ப்ப 	 லால்	உண 	சைமப்பார்.	பரிமா வார்.	உடேன	நீராடச்	ெசன் வி வார்.

இச்சமயத்தில்	 இராமசாமியார்	 சைமயலைறக் ள்	 ந் 	 அம்ைமயார்
அ ந் வதற்ெகனத்	 தனியாக	 ைவத்தி க் ம்	 விரதச்	 ேசாற்ைறத்	 திறந்
அதற் ள்	 எ ம் த் ண்ைடப்	 ைதத் விட் ப்	 ேபாய்வி வார்.	 அம்ைமயார்
சாப்பி ம்ேபா 	 ேசாற் க் ள்ளி ந்த	 எ ம் த் ண் 	 தைலநீட் ம்.	 இ
கணவரின்	 தி விைளயாடல்	 என்பைத	 அவர்	 உணர்ந் 	 ெகாளவார்.
அவ்வள தான்;	 ேநான் க் 	 ற் ப் ள்ளி.	 அம்ைம	 யார்	 பட் னி.
இக் ம் த்தனம்	ஈ.ெவ.ரா	ெபற்ேறார்கட் 	ெதரிந்த .	அவர்க ம்	கண் த்தனர்.
ஆயி ம்	 நிற்கவில்ைல.	 இ தியில்	 மாமியார்	 ம மகைள	 அைழத் 	 ‘இந்தக்
கணவைனக்	 கட் க்ெகாண் 	 நீ	 வாழ்ந்த 	 ேபா ம்.	 நி த்திவி ’	 என்
ெசால்லிவிட்டார்.	இவ்வளேவா 	நாகம்ைமயாரின்	ெவள்ளிக்	கிழைம	விரதத்திற்



ற் ப்	 ள்ளி	ைவக்கப்	ெபற்ற .	மற்ற	விரதங்க ம்	நாளைடவில்	பறந்தன.	இந்த
நிகழ்ச்சிைய	கவிஞர்	நாச்சியப்பன்,

தன்மைனவி	தைனத்ெதாட்டால்	தீட்ெடன்
தைல கிப்	பிள்ைளப்	ேபற்றிற்
என் 	ெவள்ளிக்	கிழைமெதா ம்	ேநான்பி க் ம்
நிைலேபாக்க	எண்ணி,	ஆய்ந்
சின்னேவார்	எ ம்ெப த் ச்	ேசாற் க் ள்
ைதத்தி வார்!	ெசன்ற	வம்ைம
தன் ணைவ	உண் ங்கால்	தைலநீட் ம்
எ ம் கண் 	ேநான்பி	ழப்பார்!

-ஈேராட் த்தாத்தா-பக்.7.

என்ற	பாடலால்	வார்த் க்	காட் வார்.

2.	 ேகாயில்	ெசல்லல்	ஒழிப் :	நாகம்ைமயார்	விழாக்	காலங்களில்	எப்ெபா தாவ
ேகாயி க் ச்	 ெசல்வ ண் .	 இவ்வழக்கத்ைத	 நி த்த	 ேவண் ம்	 என்ப
ஈ.ெவ.ராவின்	திட்டம்.	இதற்காக	இவர்	ெசய்த	 ம் 	மிக	ேவ க்ைகயான .
ஒ நாள்	 ஏேதா	 ஒ 	 தி விழாைவ	 ன்னிட் 	 நாகம்ைமயார்	 சில
ெபண்க டன்	 ேகாயி க் ச்	 ெசன்றி ந்தார்.	 ஈ.ெவ.ரா.	 தம்	 ட்டாளிகள்
சில டன்	ேகாயி க் ச்	ெசன்றார்.	தாம்	ைமனர்	ேகாலம் ண் 	அம்ைமயார்
தம்ைம	 நன் 	 பார்க்க	 யாதப 	 ஓர்	 ஒ க்கிடத்தில்	 நின் 	 ெகாண்டார்.
நாகம்ைமயாைரத்	 தம்	 ட்டாளிக க் க்	 காட் 	 ‘இவள்	 யாேரா	 ஒ
தியதாசி.	 நம 	 ஊ க் 	 வந்தி க்கிறாள்.	 இவைள	 நம்
வசப்ப த்தேவண் ம்;	 நீங்கள்	 அவள்	 ேநாக்கத்ைத	 அறிந் ெகாள்ள
ேவண் ய	 யற்சிையச்	 ெசய் ங்கள்	 என்றார்.’	அவர்க ம்	அவ்வம்ைமயார்
நின்றி ந்த	 இடத்திற் ச்	 ெசன் 	 அவைரப்	 பார்த் 	 ஏளனம்	 ெசய்யத்
ெதாடங்கினர்.	 நாகம்ைமயார்	 இக் ட்டத்தின்	 ெசய்ைககைளப்
பார்த் விட்டார்.	 அவ க் ச்	 ெசய்வ 	 இன்ன 	 என் 	 ேதான்றவில்ைல.
கால்கள்	 ெவலெவலத் விட்டன.	 உடம் 	 ந ந ங்கிய .	 தாங்க யாத
அச்சத்தால்	ெநஞ்சம்	 க்கின்ற .	வியர்ைவயால்	அப்ப ேய	நைனந்த
ேபாய்	 விட்டார்.	 ஆயி ம்	 ஒ வா 	 சமாளித் க்ெகாண்
அக்காலிகளிடமி ந் 	தப்பி	வீ 	வந் 	ேசர்ந் விட்டார்.	தி க்ேகாயில்களின்
நிைலைமைய ம்	 ெதரிந் 	 ெகாண்டர்.	 ம நாேள	 ேகாயிலில்	 நைடெபற்ற
நிகழ்ச்சி	 தம்	 கணவரின்	 ழ்ச்சி	 மிக்க	 தி விைளயாடல்தான்	 என்
உணர்ந் 	ெகாண்டார்.
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தமிழர்	 வாழ்வில்	 எப்ப ேயா	 ந்தவிட்ட	 ‘சாதிக்ெகாள்ைக’	 ையச்	 சா வைத
ஆய் 	 ெசய்வதற் 	 ன் 	 பண்ைடய	 தமிழ்	 இலக்கணங்களில்
இக்ெகாள்ைகைகபற்றி	 வ ம்	 றிப் கைள	 தலில்	 ெதரிந் 	 ெகாள்வ
இன்றியைமயாத 	என் 	க தி	அவற்ைற	 தலில்	காட் ேவன்.

கள க்காலத்தில்	தைலவன்	பிரி 	வைககைளக்	 ம்	இைறயனார்களவியல்,

ஓதல்	காவல்	பைகதணி	விைனேய
ேவந்தர்க்	 ற் ழி	ெபா ட்பிணி
ஆங்க	ஆேற	அவ் யிற்	பிரிேவ

என்ற	 ற்பாவில்	அப்பிரி கள்	ெதா த் க்	 றப்ெபற் ள்ளன.	அைவ:	ஓதற்பிரி ,
காவல்பிரி ,	 பைகதணிவிைனப்	 பிரி ,	 ேவந்தர்க் ற் ழிப்பிரி ,
ெபா ட்பிணிப்பிரி ,	 பரத்ைதயர்	 பிரி 	என்ற	ஆ 	ஆ ம்.	இந்த	ஆ பிரி க் ம்
காலவைரயைற ம்	 ெதால்காப்பியத்தில்	 றப்ெபற்றள்ள .	 கல்வியின்ெபா ட் ப்
பிரி ம்	 பிரி 	 ன்றாண் காலம்	 என ம்	 ஏைனயபிரி கட் 	 ஓராண் க்	 காலம்
என ம்	 றப்ெபற் ள்ளன.	 ெதால்காப்பியத்திேலேய	அந்தணர்,	அரசர்,	வணிகர்,
ேவளாளர்	 என்ற	 சாதி	 ேவ பா 	 றப்ெபற் ள்ளைமயால்,	 அவர்களில்
இன்னின்னா க் 	 இன்னின்ன	 பிரி கள்	 உள்ளன	 என் ம்	 றிச்ெசல் வர்.
ஆசிரியர்	இப்பிரி 	இவர்க் ரிய 	என் 	 ற்பா	ெசய் 	காட்ட	வில்ைல.	எனேவ,
பிறப் 	 காரணமாகத்	 ெதால்காப்பியர்	 உயர்ந்ேதார்,	 தாழ்ந்ேதார்	 என்ற
ெகாள்ைகையக்	 றினார்	அல்லர்	என்ப 	ஈண் ச்	சிந்திக்கத்தக்க .	தமிழ்மைற
அ ளிய	வள் வர்	ெப மா ம்,

பிறப்ெபாக் ம்	எல்லா	உயிர்க் ம்	சிறப்ெபாவ்வா
ெசய்ெதாழில்	ேவற் ைம	யான்	( றள்	672)

என் 	 றி ள்ளைத	 நாம்	 நன் 	 அறிேவாம்.	 தவிர,	 உலகியலில்	 இன்னார்தான்
ேபார்க்காரணமாகப்	 பிரியேவண் ம்.	 இன்னார்தான்	 ெபா ளிட் வதற் ப்
பிரியேவண் ம்	என்ற	நியதி ம்	ஒன் 	இ ந்ததாகத்	ெதரியவில்ைல.

இன் 	 எல்லாச்	 சாதியின ம்	 எல்லாத்	 ெதாழில்கைள ம்	 ெசய் 	 வ வ
கண் .	 பார்ப்பனர்	 ேபாரில்	 ஈ ப 	 கின்றனர்;	 அர 	 அ வல்	 பார்க்கின்றனர்;
வாணிகம்	ெசய்கின்ற்னர்;	 உழ த்ெதாழில்	ெசய்கின்றனர்.	அங்ஙன்ேம,	 ேவளாளர்
மைறேயா கின்ரனர்;	 வாணிகத்தில்	 ஈ ப கின்ற்னர்.	 ஏைனய	 சாதியின ம்



எல்லாவிதத்	 ெதாழில்களில்ம்	 ஈ ப கின்றனர்	 என் 	 ேகாடேல	 ெபா ந் ம்.
பண் ம்	 இன்த	 நிைலேய	 வழக்கில்	 இ ந்தி த்தல்	 ேவண் ம்.	 நான்
ஆசிரியத்ெதாழிலிலி ப்பதால்	நான்	பார்ப்பனன்.	என்	ைமந்த ள்	ஒ வன்	வணிகம்
ெசய்தால்	அவன்	வாணிகன்;	இன்ெனா வன்	உழ த்ெதாழிலில்	ஈ பட்டால்	அவன்
ேவளாளன்	ஓதல்,	பைக,	 	என்ற	பிரிவிற் 	நிமித்தம்	 ம்	ெதால்காப்பியம்.

அவற் ள்,	‘ஓத ம்	 ம்	உயிர்ந்ேதார்	ேமன’

என் 	 ம்ெபா 	 ‘உயிர்ந்ேதார்’	என் 	ெபா ப்பைடயாக	இ ப்ப 	சிந்திக்கத்
தக்க .	 பிறப்பினால்	 உயர் 	 உண் 	 என்ற	 ெகாள்ைகயில்	 அ ந்திய
உைரயாசிரியகள்	 ‘உயிர்ந்ேதார்’	 என்பதற் த்	 தத்தமக் த்	 ேதான்றியவா
ெபா ைரத்தனர்.	இளம் ரணர்,	 ‘நால்வைக	வ ணத்தி ம்	 உயர்ந்த	அந்தணர்
அரசர்’	 என் ம்,	 நச்சினார்க்கினியர்	 ‘அந்தணர்	 தலிய	 வர்’	 என் ம்
ெபா ைரத்தனர்.	ஒவ்ெவா வ ம்	தத்தம்	மனப்பான்ைமக்	ேகற்றவா 	ஒவ்ேவார்
அள ேகால்	 (Norms)	 ெகாண்டனர்.	 இங்ஙனம்	 உைரயாசிரியர்கள்
சாதிப்பிரிைவெயாட் 	‘உயர்ந்ேதார்’	என் 	 றியி ப்ப 	இக்காலத்திற் ச்	சிறி ம்
ஏற்கா ;	 எக்காலத்திற் ம்	 ஏற்கா ;	 ஏற்க ம்	 யா .	 எனேவ,	 ‘உயர்ந்ேதார்’
என்பதற் 	 ‘அறிவினா ம்	 ஒ க்கத்தினா ம்	 சீலத்தினா ம்,	 பண்பாட் னா ம்
உயர்ந்ேதார்’	 என்ற	 ேகாடேல	 ெபா ந் ம்;	 அஃேத	 அறி ைடைம மா ம்.
ேமற் றிப்பிட்ட	 ற்பாவிைன	அ த் 	வ ம்	 ற்பாக்களி ம்	 பிரி கைளப்பற்றிப்
ெபா ப்பைடயாகேவ	 றியி ப்ப 	இதைன	வலி த்தச்	ெசய் ம்.

சாதிப்பற்றிய	ெபயர்கள்:	இனி,	 நால்வைகச்சாதி	 பற்றிய	மர கைள	 ேநாக் ேவாம்.
ெதால்காப்பியத்தில்	 அகத்திைணெயா 	 கலாற் க் ரிய	 மக்கைள
வைகப்ப த்திக் றிய	 நிைலயி ம்,	 றத்திைணெயா 	 கலாற்றில்
வாைகத்திைணப்	 ப திகைள	 விரித் ைரத்த	 நிைலயி ம்	 மக்கைள	 ஆசிரியர்
ெதால்காப்பியனார்	 அவர்கள்	 வா ம்	 நிலத்தா ம்	 அவர்கள்	 ேமற்ெகாண்ட
ெதாழில்வைகயா ம்	ப த் ைரத்தனேரயன்றிப்	பிறப் 	வைகயால்	அன் 	என்ப
ெபறப்ப ம்.	தி வள் வரின்	க த் ம்	இ ேவ	என் 	ேமேல	காட்டப்ெபற்ற .

1.	 சாதி:	சாதிப்பற்றிய	ெபரியார்	சிந்தைனகைளக்காண்ேபாம்:

I.	 மனிதன்	 தி கிறான்;	 ெபாய்ேப கிறான்;	 பா படாமல்	 வயி 	 வளர்க்கப்
பார்க்கிறான்.	 இவைன	 மக்கள்	 இகழ்வதில்ைல;	 சாதிையவிட் த்
தள் வதில்ைல;	 ஆனால்	 சாதிையவிட் ச்	 சாதி	 சாப்பிட்டால்,	 கல்யாணம்
ெசய்தால்	சாதிைய	விட் த்	தள்ளப்	ெப கிறான்.	இந்த	மக்களின்	ஒ க்கம்,
நாணயம்	எப்ப ப்பட்ட 	என் 	பா ங்கள்.

ெபரியார்	 காலத்தில்	 இ ந்த	 இந்த	 நிைல	 இன் 	 இல்ைல.	 கிராமங்களில் ட



இல்ைல	என்ப 	சிந்திக்கத்தக்க .

II.	 ேகாயிைலக்	கட் ைவத் க்	கல்தச்ச க் ச்	கா 	ெகா த் ச்	சிைல	ெசய்யச்
ெசய் 	 ைசக் 	மானியம்விட்ட	நம்மக்கள்	ெதாட்டால்	சாமி	 தீட்டாகி	வி ம்
என் 	 பார்ப்பனர்	 கிறார்கேள!	 காரணம்	 இழிசாதி	 என்கிறான்.
இவ்வளைவ ம்	ெபா த் க்	ெகாண் 	சாமி	 ம்பி கிறார்கேள,	மானம்	ஈனம்
இ ந்தால்	ெசய்வார்களா?

வடநாட் ல்,	 றிப்பாகக்	 காசியில்	 இந்த	 நிைல	 இல்ைல;	 காசி	 வி வநாதர்
ேகாயிலில்	 எவ ம்	 இலிங்கத்ைதத்	 ெதாட் 	 வழிபடலாம்.	 (1958-இல்	 நான்
வாரணாசியில்	தங்கியி ந்ேதன்)

III.	 நீங்கள்	என்ைனப்	ெபரியார்	என் 	 றலாம்.	பண்டார	சந்நிதிகள்,	இராஜா	சர்.
அண்ணாமைலச்ெசட் யார்	 ேகா வரரா ம்	 இ க்கலாம்.	 இ ந்தா ம்
அவர்கள்	 உட்பட	 நாம்	 த்திரர்களாக	 இந்தக்	 கட ள்களால்தான்
ஆக்கப்ெபற்றி க்கிேறாம்.	 சிந்தி ங்கள்;	 பத் த்தடைவ	 சிந்தி ங்கள்;	 நாம்
ஏன்	 த்திரர்	என் ?	வழிபிறக் ம்.

இன் 	 இந்நிைல	 இல்ைல.	 எவைர ம்	 ெபா இடத்தில்	 இப்ெபயரிட்
வழங் வதில்ைல.	 பார்ப்பனக்	 ம்பத்திற் ள்	 இத்தைகய	 ேபச் 	 ஒ ேவைள
அ படலாம்.	அ 	பற்றி	நமக் க்	கவைல	ேவண்டா.

IV.	 சாதி	 வைக	 என்ப 	 பிறவியால்	 வ வ 	 இல்ைல.	 யா க் ப்	 பிறக்கிறேதா
அவர 	 சாதிையச்	 ெசால் கிறார்கேள	 ஒழியப்	 பிறக் ம்ேபா
சாதி த்திைரேயா 	எந்தக்	 ழந்ைத ம்	பிறப்ப 	இல்ைல.

V.	 சாதி	 மா கைள	 அைடயாளம்	 காட்டலாம்;	 சாதி	 நாய்கைள	 அைடயாளம்
காட்டலாம்.	 சாதிப்ெபண்கைள	 எவ்வித	 அைடயாள மின்றி	 அம்மணமாக
நி த்தினால்	 இவர்கைள	 இந்த	 சாதிப்ெபண்	 என் 	 அைடயாளம்
காட்ட மா?	-என்ப 	அய்யா	அவர்களின்	சவால்	வினா.

தாழ்த்தப்பட்ேடார்:	இந்த	வைகயினைரப்பற்றி	அய்யா	அவர்களின்	சிந்தைனகைளக்
காண்ேபாம்:

1.	 உங்கைள	 யாராவ 	 கிராமவாசிகள்	 இழிவாக	 நடத்தினால்	 எதிர்த்
நிற்கேவண் ம்.	 யாவிட்டால்	 நகர்ப் றங்க க் ச்	 ெசன் 	 அங்

ேயறேவண் ம்.	அங் ப்	பிைழப் க் 	வழி	இல்லாவிட்டால்	இம்மாதிரியான
ெகா ைமயான	 மதத்ைத	 உதறித்	 தள்ளிவிட் 	 சமத் வ ள்ள	 மதத்திற் ப்
ேபாய்விட	 ேவண் ம்.	 அ ம்	 யாவிட்டால்	 ெவளிநா க க்காவ
லிகளாய்ப்	ேபாய்	உயிைரயாவ 	விடேவண் ம்.	இம்மாதிரியான	உ தியான



ைறகைளக்	ைகயாளத்	 ணி 	இல்லா	விட்டால்	உங்கள்மீ 	 மத்தப்ெபற்ற
இழி 	எளிதில்	ஒழியா 	என்ேற	ெசால் ேவன்.

2.	 தாழ்த்தப்பட் க்	 ெகா ைம	 ெசய்யப்ெபற்ற	 மக்கைள	 வி தைல	 ெசய்ய
ேவண் மானால்	 அவர்க க் 	 அதிகாரங்களில்	 உயர்	 பதவி
ெகா ப்பதன் லம்தான்	 சீக்கிரத்தில்	 ெசய்யக் ேம	 தவிர	 ேவ
ெசயல்களால்	அல்ல.

இன் 	 ST/SC	 சாதியினர்	 ெபரியேவைலகளில்	 அமர்த்தப்	 ெபற் 	 வ கின்றனர்.
காலப்ேபாக்கில்	 ெம வாக	 சாதிபற்றிய	 ெகா ைம	 ஒழி ம்.	 ஆனால்
சாதிப்ெபயர்கள்	 மாறாமேலேய	 அப்ப ேய	 இ க் ம்.	 அர ம்	 இைதப்பற்றிச்
சிந்திப்பதாகத்	ெதரியவில்ைல.

3.	 தாழ்த்தப்ெபற்றவர்களாகிய	 நீங்கள்	 காங்கிர ,	 மதம்,	 ேகாவில்,	 சாமி
ஆகியவற்ைறெயல்லாம்	 உைடக்க	 ஆரம்பித்தீர்	 கேளயானால்	 உங்க க்
யா ைடய	 தய ம்	 இல்லாமல்	 சகல	 தந்திர ம்	 சகலஉரிைம ம்	 தாமாக
உங்கைளத்	ேத க்ெகாண் 	வ ம்	என்பார்	ெபரியார்.

நைட ைறயில்	இ 	 சாத்தியமல்ல.	இதனால்	அராஜகம்	 தைலெய க் மாதலால்
அர 	 ேவ க்ைக	 பார்த் க்	 ெகாண் 	 இரா .	 இந்த	 ேயாசைன	 ெவ ம்
ஏட் ச் ைரக்காய்	என்ப 	என்	க த் .

4.	 தாழ்த்தப்பட்ட	 மக்கைள	 அவர்க க் 	 மற்றவர்கள்	 இைழத் வ ம்
ெகா ைமயில்	இ ந் 	வி தைல	ெசய்ய	ேவண் ம்	என்பைத	உண்ைமயான
க த் டன்	 பார்த்தால்	 அஃ 	 ஒ 	 ரட்சி	 ேவைலேயயா ம்.	 ஏெனனில்
தாழ்த்தப்பட்ட	 மக்களின்	 நிைல	 ஒ 	 ெபரிய	 அஸ்திவாரத்தின்மீ 	 கட்டப்
ெபற் ள்ள .

ெபரியாரின்	இத்தைகய	சிந்தைனயின்	பலத்தால்	அத்திவாரம்	ஆட்டம்	ெகா த்
விட்ட .	தாழ்த்தப்பட்டவர்கள்	 ன் க் 	வந் 	ெகாண் ள்ளனர்.

5.	 ‘பைறயர்கள்’	 என்ற	 பட்டம்	 மாறி	 ‘ஆதி	 திராவிடர்கள்’	 ஆகி	 இப்ேபா
‘அரிசனங்கள்’	 என்கிற	 பட்டம்	 வந்த ேபால்	 ேவ 	 ஏதாவ 	 ஒ 	 ெபயர்
ஏற்படலாெமெயாழிய	 இழி 	 நீங்கிவிடா .	 விபசாரிக க் ம்
ச் க்காரிக க் ம்	 ‘ேதவதாசி’	 ‘ேதவர்அ யாள்’	 என்ற	 ெபயர்கள்

இ ப்பதால்	அவர்க க் ச்	ச கத்தில்	இழி 	இல்லாமல்	ேபாய்விடவில்ைல.

இ 	 க ைமயான	 சிந்தைனதான்.	 ெபயர்கள்	 இ ந்தால்தான்	 விகிதாச்சாரப்ப
அ வல்கள்	 கிைடக் ம்.	 ெபயர்க ம்	 மாறேவண் ம்.	 மக்களின்	 மனநிைல
மாறேவண் ம்.	காலப்	ேபாக்கில்	மாறலாம்;	மாறாம ம்	இ க்கலாம்.	மக்களாட்சியில்



எ ம்	 விைரவாக	 நைடெபறா .	 சட்டமன்றம்,	 நாடா மன்றம்	 இவற்றின்
உ ப்பினர்களில்	 ன்றில்	 ஒ பாகம்	 மகளிர்	 இ க்கேவண் ம்	 என்ற
நல்ெலண்ணப்ப 	 தயாரிக்க	 ெபற்ற	 சட்ட	 வைர 	 (Bill)	 இன் ம்
நிைறேவற்றப்ெபறாமல்	 தைடக்	 கற்கள்	 எ ப்பியவண்ணம்	 இ த்தேல	 இதற் ச்
சான்றா ம்.	மகளிர்	மன்றம்	ஏறினால்	தங்கள்	 ற்றங்கைள	எ த் ச்	சந்தி	சிரிக்க
ைவக்கலாம்	என்ற	அச்ச ம்	இதற் க்	காரணமாகலாம்.

6.	 எவனாவ 	 உங்கைளப்	 பார்த் 	 ‘ஒ ங்கிப்ேபா’	 என் 	 ெசான்னால்	 ‘ஏனப்பா,
நான்	ஒ ங்கேவண் ம்?	என்	காற் ப்	பட்டால்	உனக் 	என்ன	வாந்தி	ேபதியா
வந் 	 வி ம்?	 என் 	 ேக ங்கள்.	 அவன்	 தானாகேவ
ஒ ங்கிப்ேபாய்வி வான்.	எவனாவ 	 உங்கைளக்	 கண் 	 ஒ ங்கிப்ேபானால்
அவைன ம்	 விடாதீர்கள்.	 ‘என்னப்பா,	 என்ைனப்	 பார்த் த்	 தவைளப்ேபால்
திக்கிறாேய?	 நான்	 என்ன	 மலமா?	ெதாட்டால்	 நாற்றம க்க;	அல்ல 	 நான்

என்ன	ெந ப்பா?	ெதாட்டால்	 ம்	என் 	 ற;	ஏனப்பா,	இப்ப ப்	பித்தலாட்டம்
ெசய்கிறாய்?	 மலத்ைதத்ெதாட்டால்	 டக்	 ைகக விவிட்டால்	 சரியாய்ப்
ேபாகிற 	 என்கிறாய்;	 என்ைனத்	 ெதாட்டால்	 உ த்தியி க்கிற	 ேவட் ேயா
ளிக்க	 ேவண் ெமன் 	 ெசால் கிறாேய;	 இதற் 	 என்னப்பா	 அர்த்தம்?

என் 	ேக ங்கள்!’.

ெபரியார்	 காலத்தில்	 இ ந்த	 இந்நிைல	 இன் 	 இல்ைல.	 எவ்வளேவா	 மாற்றம்
அைடந் விட்ட .	இந்த	ேயாசைனக் 	இன் 	ேவைல	இல்ைல.

2.	 தீண்டாைம:	 தீண்டாைமபற்றிக்	 காந்திய க ம்	 சிந்தித்	 ள்ளனர்;	 அ
பதமான	 ெவ ம்	 ம ப்பல்ேபால்	 ேதான் கின்ற .	 அரிஜன்	 (Harian)	 என்ற
ப வ	 ெவளியீட் ல்	 எவ்வளேவா	 எ தி ள்ளார்.	 ெபரியா ம்	 இதைனத்
தம்வாழ்நாள்	 பணியாக	 ேமற்ெகாண் 	 ‘ யர ’	 ‘வி தைல’	 என்ற
இதழ்களில்	 எவ்வளேவா	 எ தி ம்	 ெப ங் ட்டங்களில்	 ‘ ழங்கி ம்’
பணிெசய் ள்ளார்.	 இப்பணிேய	 பட் ெதாட் ெயல்லாம்	 பரவி ள்ள .
‘நாத்திகர்’	என் 	ெபரியாைர	ெவ த்த	 உள்ளங்களில்	ெபரியாரின்	எ த் ம்
ேபச் ம்	 ‘ ச்சி	 ம ந் ’	 அ த்த ேபால்	 ேவைல	 ெசய் ள்ள .	 தம்ைம
அறியாமேலேய	 மனமாற்றம்	 ெசய் ள்ள .	 ெபரியாரின்	 இத்தைகய
சிந்தைனகளில்	ஈண் 	சிலவற்ைறக்	காட் ேவாம்.

i.	 ‘தீண்டாைம	 விலக் ’	 என்ப 	 பிற க் ச்	 ெசய்யப்ெப ம்	 பேராபகரமான
ெசய்ைக	எனக்க வ 	அறிவீனம்.	அ 	மனிதத்தன்ைமைய	நிைலநாட்டச்
யமரியாைதையக்	காக்க	நாட் ன்	வி தைலக்காக	என் 	க தேவண் ம்.

ii.	 வார்கள்:	 ‘பார்ப்பான்	 சிவப்பாக	 இ க்கிறான்,	 பைறயன்	 க ப்பாக
இ க்கிறான்	 என் ’;	 “ஒ 	 க ப் ப்	 பார்ப்பாைன ம்	 ஒ



சிவப் ப்பைறயைன ம்	 நி த்தி	 எவன்	 பைறயன்?	 எவன்	 பார்ப்பான்?	 என்
காட் ”	என்றால்	காட்ட மா?	எனேவ	சாதி	என்ப 	இல்லாத	ஒன்றா ம்.
அ 	கற்பைனேய.

(iii)மலத்ைதத்	 தீண் னால்	 அசிங்கம்	 (அசஃயம்).	 மின்	 சாரத்ைதத்	 தீண் னால்
உயி க் 	 ஆபத் .	 இைவெயல்லாம்	 இயற்ைகயிேலேய	 தீண்ட யாத
ெபா ள்களாயி ப்பதால்	 தீண்ட	 அஞ் கின்ேறாம்.	 ஆனால்	 மனிதனில்
தீண்டாதவன்	 என் 	 ெசால் ம்ப யாக	 ஏதாவ 	 அைமப்ேபா	 ேவ பாேடா
காட்ட மா	அதற் ?	இதற் 	ஆதாரம்தான்	ஏதாவ 	ெசால்ல	 மா?	ஒன் ம்
இல்ைலேய!

iv.	 சாதிைய	ைவத் க்	ெகாண் 	 தீண்டாைம	ஒழிய	ேவண் ம்	என்ப ம்,	இந்
மதத்ைத	ைவத் க்ெகாண் 	தீண்டாைம	ேபாகேவண் ம்	என்ப ம்	மாெப ம்
ட்டாள்தனமா ேம	 தவிர,	 சிறி ம்	 அறி ைடைமயாகா 	 என்ப 	 என்

க த் ”	என்கின்றார்	அய்யா.

v.	 காவலர்	 பணிையத்	 தாழ்த்தப்பட்டவர்க்ேக	 தரேவண் ம்.	 அவர்கைளப்
பார்ப்பனர்	 ேசரியில்	 யி க்கச்	 ெசய்ய	 ேவண் ம்.	 தீண்டாைமையப்
பாராட்டாத	 சிறந்த	 சிற் ர்க க் ப்	 பரிசளிக்கேவண் ம்.	 தாழ்த்தப்ெபற்ற
மக்க க்ெகன் 	 தனியாகச்	 ேசரி	 கட் 	 அங்ேக	 அவர்கள்	 ேய வைத
மாற்றேவண் ம்.	 தாழ்த்தப்	 ெபற்றவர்க க்ெகன் 	 தனியாகச்	 ேசரிகள்
இ க்கக்	 டா 	 (இன் 	கைலஞரின்	 சமத் வ ரக்	க த் 	இத்திைசயில்
சிறந்த	பணியாற் கிற ).

இன் 	 தீண்டாைம	 ைறந் விட்ட .	 இக்க த்ைத	 வலி த் வதற்காக
எண்ணற்ற	 கட் ைரகள்	 ெவளிவந் ள்ளன.	 சி கைதக ம்	 தினங்க ம்
ேதான்றி ள்ளன.	 தீண்டாைம	 றித் 	ஒன்றிரண் 	 க்கவிைதக ம்	 உள்ளன.
“வள்ளி	சிரித்தாள்”	என்ற	தைலப்பில்	உள்ள	ஒ 	கவிைத.

சப்பரத்தில்	வள்ளி ம்	 க ம்
காஷ்ைலட்	 க்கியவா
நான் ன்னால்	ெசன் 	ெகாண் ந்ேதன்
அபிேஷகத்திற்காக
பன்னீர்	பாட்ட டன்	வந்த	பட்டர்
என்மீ 	ேமாதிவிட்டார்.
“ேடய்	மடப்பயேல	தீட்டாச்ேசடா
நான் ளிச்சிகிட் ல்ேலடா	சாமி	கிட்ேட	ேபாக ம்”
நான்	சப்பரத்ைதப்	பார்த்ேதன்
வள்ளியின்	உ வம்	சிரித் க்	ெகாண் ந்த .



நல்ல	 கிண்டல்,	 தீட்ைடப்	 ெபா ட்ப த்தா 	 இைறவேன	 ேவடர்	 லப்ெபண்ைண
மணந் 	ெகாண்டைத	நிைனயாமேல,	அந்த	இைறவ க் ப்	 ைச	ெசய் ம்	பட்டர்
தீட்ைடப்பற்றிப்	ேப கின்றார்.	நல்ல	நைகச் ைவக்	கவிைத	இ .

இன்ெனா 	 கவிைத.	 ஒ 	 பக்தன்	 தன்	அ ேக	 வந்த	 நாைய	அ த் த்	 ரத்தி
ஆண்டவைனத்	தரிசிக்க	ஆலயத் ள்	 கின்றான்.	அவைனப்	பார்த் க்	கவிஞர்
ேப கின்றார்.

…………………

நா ம்	கட ம்
ஒேர	பிரம்மம்தான்
என்பைத	அறிவாயா	நீ?
ேவண் மானால்
அந்த	இரண் க் ரிய
ஆங்கிலச்	ெசால்லின்	எ த் கைள
மாறிப்	ேபாட் ப்பார்.

ஆன்மா பவம்	 ெபற்ற	 ைகவல்யார்த்திக்ேக	 இரண் ம்	 ஒன்றாகத்	 ெதரி ம்.
இைறய பவம்	 ெபற்ற	 உண்ைம	 பக்த க் 	 இந்தத்	 தத் வ	 உண்ைம	 கட்டாயம்
தட் ப்ப ம்.	ேவதாந்த	இரகசியம்	இ !

இத்தைகயவற்ைறப்	 ப க் ம்	 மக்களிடம்	 இைவ	 நல்ல	 மனமாற்றத்ைத
விைளவித் ள்ளன	என் 	க தலாம்.

3.	 சாதித்ெதாழில்:	இ 	நம்நாட் ல்	நைட ைறயில்	இ ப்ப .	இதைனக்	க ம்
பாங்கில்	ெபரியாரின்	சிந்தைனகள்	உ வாகி ள்ளன.	அவற் ள்	சிலவற்ைறக்
காண்ேபாம்!

i.	 ெதாழில்பா பாட்ைடக்	 ெகாண்ேட	 சாதிவ க்கப்பட்டேத	 ஒழியப்	 பிறவிையக்
ெகாண் 	 அல்ல	 என்கின்றனர்	 ஒ 	 சிலர்:	 ஒ 	 மனிதன்	 காைலயில்
தச்சனாக ம்,	 நண்பகலில்	 வியாபாரியாக ம்,	 இரவில்	 ஆசிரியனாக ம்
ம நாள்	 காைலயில்	 உ ேவானாக ம்,	 பகலில்	 ெநய்ேவானாக ம்,
காவல்காரனாக ம்,	 ஏன்	 இ க்கக்	 டாெதன	 நான்	 அவர்கைளக்
ேகட்கிேறன்.

தஞ்ைசப்	 பக்கம்	 நா மார்க ம்	 பிள்ைளமார்க ம்	 வாணிகம்	 ெசய்தால்
‘ெசட் யார்’	 என்ேற	 வழங்கப்ெப கின்றனர்.	 என்	 நண்பர்	 ஒ 	 ெத ங் 	 ேப ம்
நா 	வ ப்ைபச்	ேசர்ந்தவர்.	ஒ 	சமயம்	 (1950-60)	அவர்	எனக் 	ஒ 	தி மண
அைழப் 	 அ ப்பிைவத்தார்.	 அதில்	 ெசட் யார்	 மகன்	 ஒ வ க் 	 நா 	 மகள்



ஒ த்திையத்	தி மணம்	 ரிவதாக	இ ந்த .	நான்	கலப் த்	தி மணமா?	என்
வினவ,	அவர்	ெசய் ம்	ெதாழிலால்	ஏற்பட்ட 	என் 	நிைலைமைய	விளக்கினார்.

ii.	 இந்த	 நாட் ல்	 பைறயன்,	 சக்கிலி,	 வண்ணான்,	 நாவிதன்	 இ க்கின்றனர்.
இவர்கெளல்லாம்	 நைட ைறயில்	 ஒவ்ெவா 	 சாதியாக	 அல்லவா
இ க்கின்றனர்?	 இந்த	 நிைலெயல்லாம்	 ஒழிய	 ேவண் ம்	 என் 	 நான்
(ெபரியார்)	 ெசால்லவில்ைல.	 இந்தத்	 ெதாழில்கள்	 உலகத்தில்	 எல்லா
நாட் ம்தான்	இ க்கின்றன.	ஆனால்	இந்தத்	ெதாழிைல	இன்னின்ன	சாதி
மக்கள்தாம்	 ெசய்யேவண் ம்.	அம் ைறயில்	 ெசய்கின்ற	அவர்கள்	 எல்லாம்
“கீழ்ச்சாதி	மக்கள்”	என் 	ெசால் கின்றாேய?	இ 	சரியா?	என் 	ேகட்கிறார்
அய்யா.

இன் 	ெசன்ைனயில்	ஒ 	 தலியார்	தச் ேவைலைய ம்,	ஒ 	 ேபாயன்	ெகாத்
ேவைலைய ம்,	ஒ 	நா 	இ ம் 	ேவைலைய ம்	ெசய் 	ெகாண் ப்பைத	நான்
அறிேவன்.	 நகர்ப் றங்களில்	இந்தச்	 சாதி ைற	 ெம வாக	 ஒழிந் 	 வ கின்ற .
ஆயி ம்	 அவர்கள்	 தம்ைம	 ‘ தலியார்’,	 ‘ேபாயன்’,	 ‘நா ’	 என்ேற	 ெசால்லி
வ கின்றனர்.	‘பிறவிக் ணம்’	இன் ம்	மைறயவில்ைல.

iii.	 உண்ைமயில்	 சாதியின்	 ெபயரால்	 இந்தத்	 ெதாழிலாளி	 வர்க்கம்	 என்ப
சி ட் க்கப்ெபறவில்ைல	 என் 	 ெசால்லப்	 ெப வ 	 உண்ைமயானால்	 ‘மலம்’
எ க்கின்ற	ெதாழிலாளி	மக்களி ம்	நா 	பார்ப்பனர்கள்	இ க்க	ேவண் ேம.
எந்தப்	 பார்ப்பானாவ 	 மலம்	 எ த்ததாக	 யாராவ 	 ேகள்வி ற்றீர்களா?
தாழ்த்தப்ெபற்ற	மக்கள்தாேம	அந்தத்	ெதாழிைலச்	ெசய் 	வ கின்றனர்?

ெபரியாரின்	இந்த	வினாைவப்	பார்ப்பனர்	ஒத் க்	ெகாள்வதில்ைல.	மலம்	எ க் ம்
ெதாழிைல	 ஒ 	 தலியார்,	 ஒ 	 நா ,	 ஒ 	 பிள்ைள	 ெசய்கின்றாரா?	 என்
எதிர்வினா	 ெதா த்தால்,	 வாயைடத் ப்	 ேபாய்வி கின்ற .	 ேபச்
எழ யவில்ைல.

iv.	 சாதி	 இ க் ம்	 வைரயில்தாேன	 சாதித்ெதாழில்?	 சாதித்ெதாழில்	 இன்
இல்லாவிட்டால்	பிைழப் க் 	வழி	இ க்கா .	எல்லா	மக்க ம்	ப த் விட்டால்
அவரவர்	 சாதித்	 ெதாழில்	 ெசய்ய	 ற்ப வார்களா?	 ேபனா	 எ க்கத்தாேன
நிைனப்பார்கள்?	 நம்	 ெபண்கள்	 எல்லாம்	 பள்ளியி திப்	 ப ப் 	 வைர	 ப த்

த் வி வார்கேளயானால்	கைள	எ க்கச்	ெசல்வார்களா?	ப த் விட்டால்
வயிற் க்ெகா ைம	 ஒ றம்	 இ ந்தா ம்	 பட் னிகிடக்க	 ற்பட்டா ம்
ற்ப வார்கேள	ஒழிய	ஒ ேபா ம்	சாதித்ெதாழில்	ெசய்ய	 ன்வரமாட்டான்.

ெவள்ைளச்சட்ைட	 ேவைலையத்	 (White	 collar	 job)	 தான்	 அைனவ ம்
நா வார்கள்.



v.	 நம்	 நாட் ல்	 சாதி	 என் 	 எ த் க்	 ெகாண்டால்	 பார்ப்பான்,	 த்திரன்
என்கின்ற	 இரண் தான்.	 ெசட் ,	 தலி,	 பைறயன்,	 நாவிதன்,	 வண்ணான்
என்பவன்	எல்லாம்	அவனவன்	ெசய்கிற	ெதாழிலால்	பிரிந்தி ந்தவேன	தவிர-
பிரிக்கப்	ெபற்றவேன	தவிர-மற்றப 	அவர்க க் ள்	எந்தப்	ேபத ம்	இல்ைல.

vi.	 சாதியின்	 காரணமாகத்	 ெதாழில்	 என்கின்ற	 நிைலைம	 அ ேயா
ெதாைலந்தால்தான்	 நாட் ல்	 உயர் 	 தாழ் 	 மனப்பான்ைம	 ஒழி ம்.	 ஆனால்
அந்த	 நிைலைம	 உ வாகிறவைர	 அந்தந்த	 வ ப்பினர்க் ரிய	 உரிைமகள்
காக்கப்	ெபற்றாக	ேவண் ம்.

4.	 சட்டத்தின்	 லம்:	சட்டத்தின்	 லம்	சாதிைய	ஒழிக்க	 ம்	என்ற	திைசயில்
ட	ெபரியாரின்	சிந்தைனகள்	ெசல் கின்றன.	அவற்ைறக்	காண்ேபாம்.

i.	 சாதிேபதங்கள்	 ஒழிவ 	 சட்டத்தினால்தான்	 ய	 ேவண் ேமெயாழிய
ெபா மக்கள்	இைசவில்	என்றால்	ஒ நா ம்	 யேவ	 யா .	 (சனநாயக
நாட் ல்	இ 	எப்ேபா ம்	சாத்தியம்	இல்ைல).

ii.	 சாதி	ஒழிப்ப 	என்ப 	இன் 	சட்டத்தின்	 லம்	 யா 	என் 	ஆகிவிட்ட .
கிளர்ச்சி	 லத்தான்	 ம்.	ெவள்ைளக்காரனிடமி ந் 	பார்ப்பான்	ைகக்
அதிகாரம்	 வந்த ம்	 தலில்	 அரசியல்	 சட்டத்தின்	 லதார	 உரிைமயாக
மதத்ைத ம்	சாதிைய ம்	காப்பாற் வ 	என் 	ேபாட் 	விட்டான்.

iii.	 சாதி	ஒழிப் க் 	இன்ைறய	அரசியல்	சட்டம்	இடம்	தரவில்ைல.	அ 	அ ப்பைட
உரிைமக் 	விேராதம்	என்கிற .	அேதேபால்தான்	வ ப் வாத	விகிதம்ேபச் ம்
ேபசாேத.	 அ 	 வ ப் 	 ேவஷம்	 என்கிற .	 சாதி	 இ ப்ப 	 தவறல்லவாம்.
சாதிப்ப 	 உரிைம	 ேகட்டால்	 மட் ம்	 தவ 	 என்றால்	இைதவிடப்	 பித்தலாட்டம்
ேவ 	இ க்க மா?

iv.	 சாதி	 உள்ளவைரயி ம்	 எைத ம்	 சாதிெவறி	 என் 	 ெசால்ல	 யா .
சாதிெவறி	 ஒழிப்பதற் ச்	 சட்டம்	 வ மானால்	 ெவறிைய	 உண்டாக்க	 ேவ
சாதனம்	 ேதைவேய	 இல்ைல.	 அ 	 சாதிப் ரட்சிைய	 உண்டாக்கிேய	 தீ ம்.
இஃ 	என்தீர்க்கதரிசனம்.

v.	 உத்திேயாகத்தினால்	ஒ வன்	ேமல்சாதியானால்	கீழ்ச்சாதிக்கார க் ம்	ேமல்
சாதியான்	ெபற்றி க் ம்	அள ப்ப ேய	உத்திேயாகம்	ெகா த் க்	 கீழ்சாதித்
தன்ைமைய	 ஒழி	 என்கிேறன்.	 த தியால்	 ஒ வன்	 ேமல்சாதியானால்,
ேமல்சாதியான்	 ெபற்றி க் ம்	 த தி ைறையக்	 கீழ்ச்சாதியா ம்	 ெப ம்
அள க் த்	 த திையக்	 ெகா த் க்	 கீழ்	 சாதித்	 தன்ைமைய	 ஒழி
என் தான்	நான்	 கிேறன்	என்கிறார்.



vi.	 சாதி	 ஒழிய	 ேவண் ெமன்றால்	 அரசாங்கம்	 என்ன	 ெசய்தால்	 ஒழி ேமா
அைதத்	 ணிச்சேலா 	ெசய்ய	ேவண் ம்.	ேகாயில்- சாரி	ேவைலையக் டப்
பைறய க் க்	 ெகா க்க	 ேவண் ம்;	 எவனாவ 	 சாமி	 ம்பிடமாட்ேடன்
என்றால்	 ம்பிடாமல்	ேபாகட் ேம.	இன்ைறக் ப்	பார்ப்பான்	எல்லா	ேவைலக் ப்
ேபா ம்	 மணிய க் ம்	 ேவைலையக் ட	 விடமாட்ேடன்	 என்கிறான்.	 இன்
என்ைனக்ேகட்டால்	 ேராகிதர்கள்	 ேவைலக் க் ட	 உரிமம்	 (License)
ெகா க்கச்	ெசால் ேவன்.	அதற் ம்	ேயாக்கியதாம்சம்	ஏற்ப த்தேவண் ம்.

5.	 பார்ப்பனர்:	 இவர்கைளப்	 பற்றி ம்	 ெபரியார்	 சிந்தைனகள்	 உள்ளன.
அவற்ைற ம்	காண்ேபாம்:

i.	 ெத வில்	 மலம்,	 த்திரம்,	 எச்சில்	 இவற்ைற	 மிதித் க்	 ெகாண் 	 நடந்
நம 	 வீட் க் ப்	பிச்ைசக் 	வந்த	பார்ப்பான்	நம 	பட் ப்பாையக்	கண்டால்
தாண் க்	 திக்கிறான்,	அதைனத்	ெதாட்டால்	தீட் 	என்கின்றான்.

ii.	 சாதிைய	 ஒழிக்கிறவ க் ப்	 (இராசேகாபாலாசாரியா க் ப்)	 ல்
எதற்காக?	என்ன	அைடயாளம்	அந்தப்	 ல்	 ேபாட்டால்?	என்ன	அர்த்தம்?
சாதிேவ பா 	காண்பவன்	ஒ 	 றிப்பிட்ட	சாதிையச்	ேசர்ந்தவன்	என்பைதக்
காட் வதற் த்தாேன	தவிர	ேவ 	எதற்காக?

iii.	 பார்ப்பாைன	 அைழத் த்	 தி மணம்	 நடத் கிறவர்கள்	 அவன்	 ேமல்சாதி,
அவன்	 வந் தான்	 நடத்தேவண் ம்	 என்ற	 எண்ணத்தில்தாேன	 அவைனக்
ப்பி கிறார்கள்.	இப்ப க்	 ப்பி வதன்	 லம்	பார்ப்பான்	ேமல்சாதி	என் ம்

தாங்கள்	 கீழ்ச்சாதி	 என் ம்	 ஒப் க்	 ெகாள்வதாகத்தாேன	அர்த்தம்?	இைத
ஒழியேவண் ம்	என் 	வி ம் கிறவர்கள்	இப்ப ச்	ெசய்வார்களா?

iv.	 இந்த	 நாட் ல்	 இ ப்ப 	 ேபால்	 சாதிக்ெகா ைம	 உலகில்	 ேவ 	 எங் ம்
காண யா .	 காரணம்,	 சாதிைய	 அழியெவாட்டாமல்	 பா காக் ம்
பார்ப்பான்	இந்த	நாட் ல்	மட் ேம	உள்ளான்.

v.	 மலம்	 எ ப்பவன்	 இல்லாவிட்டால்	 ஊர்	 நாறிவி ம்.	 ணி	 ெவ ப்பவன்
இல்லாவிட்டால்	 த்தமான	 ணிகட்ட	 யா .	சிைரப்பவன்	இல்லாவிட்டால்
கம்	 ெதரியா .	 வீ 	 கட் பவன்	 இல்லாவிட்டால்	 வீ 	 இ க்கா .

ெநசவாளிகள்	இல்லாவிட்டால்	நிர்வாணம்தான்.	 யானவன்	இல்லா	விட்டால்
மக்கள்	 பட் னி	 கிடக்கேவண் ம்.	 இந்த	 இன்றியைமயாத	 ெதாழிலாளிகள்
இழிசாதிகளாம்;	 நாட் க் ப்	 பயனற்ற	 பார்ப்பான்	 ேமல்	 சாதியாம்;	 இ
நியாயம்தானா?

vi.	 பார்ப்பான்	 வந் 	 நமக் த்	 தி மணம்	 ெசய் 	 ைவப்ப 	 சாத்திர
விேராதமா ெமன் 	சாத்திரேம	 கின்ற .	இப்ப த்	தி மணம்	மட் மல்ல;



சா க் ம்	வரக் டா .	இன் 	நல்லகாரியமானா ம்	ெகட்ட	காரியமானா ம்
பார்ப்பான்	 வந் 	 சடங் 	 நடத்திதான்	 ைவக்கிறான்.	 சாத்திரவிேராதத்ைத
நிவர்த்திக்கச்	 சிறி 	 ேநரம்	 ரல்	 ேபாட் 	 ேமல்	 சாதியாக்கிச்	 சில
மந்திரத்ைத ம்	ெசால்லி	நடத்தி	ைவத் 	ஏமாற் கின்றனர்.

இன் 	 நைடெபற் வ ம்	 ெசயல்கள்	 அைனத்திற் ம்	 பார்ப்பனர்கள்	 மட் ேம
காரணம்	அன் .	அவர்கள்	 ழ்ச்சியால்	அைனத் ம்	 நைடெப கின்றன	 என்
க வ ம்	 நியாயம்	 அன் .	 காலெவள்ளத்தில்	 எத்தைனேயா	 ெசயல்கள்
நைடெபற் 	 வழக்கங்களாகிவிட்டன.	 பார்ப்பனர்	 சாதிமீ 	 அைனத்ைத ம்	 பழி
மத் வ 	 நியாயம்	 அன் 	 என் 	 எனக் த்	 ேதான் கின்ற .	 தம்	 மனத்தில்

பட்டவற்ைற	எல்லாம்	மனத்தில்	சிறி ம்	களங்கமற் 	எ த் ைரக்கின்றார்	ெபரியார்
இதனால்	 ெபரியார்	 அவர்கைள	 நாம்	 ெவ ப்பதற் 	 நியாயமில்ைல.	 அவர்
எ த் க்காட் பைவ	 அைனத்தி ம்	 உண்ைம	 இல்லாமல்	 இல்ைல.	 அந்த
உண்ைமைய	உணரேவண் ம்,	சிந்திக்க	ேவண் ம்.

இங்ஙனேம	 ஒ 	 றிப்பிட்ட	 சாதியாைரக்	 க ைமயாகக்	 க வதற் 	 உளவியல்
ேகாட்பாட் ன்ப 	 இரண் 	 காரணங்கள்	 எனக் ப்	 லப்ப கின்றன.	 அவற்ைற
ஈண் 	உங்கள் ன்	ைவக்கின்ேறன்.

i.	 தந்ைத	ெபரியார்	எ திய	ஒ 	சி கட் ைரயில்-	 யசரிைத	யில்-	 றிப்பிட்ட
ஒ 	 சம்பவப்	 ெபாறி	 ெப ந்தீயாக	 கிளம் வதற் 	 வித்திட்ட	 வரலா 	 அவர்
வாக்கிேலேய	த வ .

“எங்கள்	 வீ 	 அந்தக்காலத்தில்	 அதாவ 	 1890-இல்	 சிறிய	 பணக்கார	 வீ 	 …
ைவணவமத	 வி வாச ள்ள	 பாகவதர்	 வீ 	 …	 சதா	 சந்நியாசிகள்,	 பக்தர்கள்,
பாகவதர்கள்,	 ராணீகர்கள்,	 வித் வான்கள்	 ஆகிேயார்	 தங்கிப்ேபாக மான
வீடாகி	 விட்டதால்	 இவர்களிடம்	 வம்பளத்தல்,	 தர்க்கம்	 ேப தல்	 ஆகிய	 வசதி
அதிகமாகிவிட்ட .	 இவர்களிடம்	 ேப வ 	 மத	 எதிர்ப் ,	 சாத்திர	 எதிர்ப் ,
ராணஎதிர்ப் ,	 கட ள்	 எதிர்ப் 	 என்கிற	 அள க் ப்	 ேபாய்விட்ட .	 இ ேவ
எனக் ச்	 சாதி,	 மதம்,	 கட ள்	 என்கிற	 விஷயங்களில்	 நல்ல	 	 ஏற்ப ம்ப ச்
ெசய் விட்ட .	 இதன்காரணமாக	 எனக் ப்	 பார்ப்பனீயத்தில்	 ஒ 	 ெவ ப்
ஏற்பட் விட்ட .

ஒ 	 தடைவ	 எங்கள்	 ஊ க் 	 ெந ஞ்சிப்ேபட்ைட	 சாமியார்	 (சங்கராச்சாரி
ேபான்றவர்)	அவர்க க் 	எங்கள்	ஊர்	 நகரத் 	ெசட் யார்	வ ப் 	வியாபாரிகள்
தட டலாய்ப்	பிச்ைச	நடத் வார்கள்.	எங்கள்	தகப்பனா ம்	50	 பாய்	ெகா த்தார்.
அந்தச்	 சாமியார்	 தம்பி	 ஒ 	 ைமனர்;	 கடன்காரன்.	 அவ ம் ட	 வந்தி ந்தான்.
ஈேராட் ல்	ஒ 	வியாபாரிக் 	அவன்	வாங்கிய	கடன்	தி ப்பித்தரேவண் ம்.	அ
ேகார்ட் ல்	 க்ரி	 ஆகியி ந்த .	 அந்தச்	 சமயம்	 வியாபாரி	 அக்கடைன	 வ ல்



ெசய்ய	 என்னிடம்	 ேயாசைன	 ேகட்டார்.	 நான்	 ‘வாரண் 	 ெகாண் வா’	 என்ேறன்.
ம நாள்	 பகல்	 12	 மணிக் 	 வாரண் 	 எ த் க்	 ெகாண் 	 ேசவக டன்	 அந்த
வியாபாரி	 என்னிடம்	 வந்தார்.	 நான்	 அவர்கைளக்	 ட் க்ெகாண் 	 ஈேராட் ல்
சாமியார்	இறங்கியி ந்த	‘எல்லயர்	சத்திரம்’	ெசன்ேறன்.	உள்ேள	 மார்	200	ேபர்கள்
சாப்பிட் க்	 ெகாண் ந்தார்கள்.	 சாமியார்	 தம்பிைய	வரவைழத்ேதாம்.	வாரண்
என் 	 ெதரிந்த ம்	 ஓ னான்.	 சட்ெடன் 	 பார்ப்பனர்கள்	 உண் 	 ெகாண் ந்த
வீட் ல்	 ந் 	கதைவத்	தாளிட் க்	ெகாண்டான்.	நான்	 ைணத்	தாவிப்பி த்
வீட் ன்மீ 	ஏறி,	ஓ கள்	உைடயப்	 றக்கைடப்பக்கம்	வீட் க் ள்	 தித் 	சாப்பா
இ க் ம்	 இடத்ைத ம்	 பார்ப்பனர்கள்	 சாப்பி ம்	 இடத்ைத ம்	 தாண் 	 வந் ,
வீதிக்கதைவத்	 திறந் 	 சா 	 ேசவகைனக்	 ப்பிட் ,	 ஓர்	அைறக் ள்	 ஒளிந்
ெகாண்ட	சாமியாரின்	தம்பி	ைகையப்	பி த் 	ஒப் வித்ேதன்.

வீட் க் ப்	ேபாய்ச்	சாப்பிட் விட் க்	கைடக் ச்	ெசன்ேறன்.	நகரத் ச்	ெசட் யார்,
மஸ்தாகள்,	பார்ப்பனப்பிள்ைளகள்	எங்கள்	கைடக் 	வந் 	என 	தந்ைதயாரிடம்

நடந்தைதச்	 ெசான்னார்கள்.	 “சாப்பாட் ப்	 பண்டம்	 தீட் ப்பட் விட்ட .	 200,
300ேபர்	 பட் னி.	 எல்லாம்	 உங்கள்	 மகன்	 ரா வால்”	 என் 	 ெசய்திகைளச்
ெசான்னார்கள்.	 நான்	 நடந்தைதச்	 ெசான்ேனன்.	 என்	 தகப்பனா க் 	 ஏற்பட்ட
ேகாபத் க் ம்,	 ஆத்திரத் க் ம்	 அளேவ	 இல்ைல.	 “அடத்.	 .	 .	 மகேன
உனக்ெகன்ன	 அங் 	 ேவைல?”	 என் 	 ஆத்திரத்ேதா 	 றினார்.	 வந்தவர்கள்
ேம ம்	ேம ம்	ெசான்னார்கள்.

“என்ன	 கிப்	 ேபாய்விட்ட ?	 அந்தத்தி ட் ப்	 பார்ப்பான்	 பண்ணினைதப்
பத்திச்சிந்திக்க	 மாட்ேடன்	 என்கிறீர்கள்.	இவர்கள்	ெகா த் ப்	 ேபாய்	 ேசாற்ைறக்
ெகாட் விட்டால்	 அதற் 	 யார்	 என்ன	 பண் வார்கள்?”	 என்ேறன்.	 என்
தகப்பனா க் 	 ேம ம்	 ஆத்திரத்ைதக்	 கிளப்பிவிட்ட .	 “சாமி,	 நீங்க	 ம்மா
இ ங்க”	 என் 	 ெசால்லிக்ெகாண் 	 அவர 	 ெச ப் களில்	 ஒன்ைற
எ த் க்ெகாண் 	என்மீ 	ெவற்றிைலப்	 பாக் 	எச்சிைலத்	 ப்பி,	 கம்,	
என் 	பார்க்காமல்	7/8	அ 	பலமாக	அ த்தார்.

“இந்தச்	 ெசய்ைகயால்	 கைடவீதியில்	 நான்	 ஒ 	 வீரனாகி	 விட்ேடன்.	 பார்ப்பான்
சாப்பி வைத	நாம்	பார்த்தால்	 ற்றம்,	ேதாஷம்	என் 	ெசால்வ 	நமக் 	அவமானம்
என் ம்,	 கைடவியாபாரிகள்,	 மஸ்தாக்கள்	 மனத்தில்	 ப ம்ப யாக
ஏற்பட் விட்ட .	 இந்தப்	 பிரஸ்தாபம்	 ஜாதி	 ேபதத்ைதப்	 பற்றிய	 ேபச்சாகிக்
கைடசியில்	 ‘சாய் 	 வீட் ல்	 சாப்பிட்டால்	 தான்	 என்ன	 ெக தி?’	 என் 	 ஏற்பட் ,
அப்ேபா 	 தேல	 சமபந்தி	 வ ஷா	 வ ஷம்	 சித்ராெபளர்ணமியன் 	 -	 என்
தைலைம	 ஆதிக்கத்தில்	 நடப்பெதன் ம்,	 எல்லாச்சாதியார்,	 மதத்தார்	 வந்
சாப்பி வ 	என் ம்	வழக்கமாகிவிட்ட .	 “சாப்பி வைதக்	கண்களால்	பார்த்தால்
ற்றம்	 என்பதில்	 ஆரம்பித்த	 விவகாரம்	 -	 “சாப்பாட் ல்	 சாதி	 ேபதம்	 காட் வ

அறியாைம”	 என்கிற	 	 உண்ைமயாகேவ	 மக்க க் 	 ஏற்ப ம்ப



அந்தச்சம்பவம்	 ெசய் விட்ட ”	 என் 	 தந்ைத	 ெபரியார்	 அவர்கள்	 அந்தக்
கட் ைரயில்	 றிப்பிட் ள்ளார்கள்.

ii.	 பிற்காலத்தில்	இவர்	காங்கிரசில்	தீவிரமாக	ஈ பட் ந்த	காலத்தில்	ெநல்ைலப்
ப தியில்	ஏேதா	ஓர்	ஊரில்	நைடெபற்ற	காங்கிர 	மாநாட் ல்	வ.ேவ. .அய்யர்
தைலைமயில்	பார்ப்பனர்க க் த்	தனியாக	உண 	பைடக்க	ஏற்பா 	ெசய்யப்
பட்ட .	இதைனப்	 ெபா க்க யாமல்	 தந்ைத	 ெபரியார்	 காங்கிரைச	விட்
ெவளிேயறி	 யமரியாைதக்	கட்சிையத்	ெதாடங்கி	அதைன	நடத்திவரலானார்.

இன்ைறய	நிைலேவ .	இப்ெபா 	பார்ப்பனர்களிடம்	எவ்வளேவா	மாற்றம்	நிகழ்ந்
விட்ட .	 ஒ சிலைரத்	 தவிர	 ெப ம்பாேலார்	 நம்மிடம்	 கலந்
பழகத்ெதாடங்கிவிட்டனர்.	இனி ம்	அவர்களிடம்	 ெவ ப் க்	 காட் 	 ஒ க் வ -
ஒ ங்கிப்	ேபாவ -	அறி ைடைமயாகா 	என்ப 	அ ேயனின்	க த் .	பண்ைடய
நிகழ்ச்சிகள்	இன் 	வரலா 	ேபால்	ஆகிவிட்ட .	அந்த	வரலாற்ைறப்	ப க்கின்ேறாம்
என்பதாக	நிைனத் க்	ெகாள்ேவாம்.

6.	 அரசியல்:	 அரசியல்	 லம்	 சாதி	 ஒழிப் 	 ெசய்ய மா	 என்ப 	 பற்றி ம்
தந்ைத	ெபரியார்	சிந்தித் ள்ளார்.	அந்தச்	சிந்தைனகள்	சிலவற்ைற	ஈண் க்
காண்ேபாம்.

i.	 இந்திய	ஏைழ	மக்க க் ம்,	 பாமரமக்களக் ம்	தாழ்த்தப்பட்ட	மக்க க் ம்
ேபாதிய	 உணர் ம்	ெசாரைண ம்	இல்லாததால்	இன் 	அரசியல்	 ேவறாக ம்
ச கஇயல்	ேவறாக ம்	இந்நாட் ல்	இ ந் 	வர கின்ற .

ii.	 ஒ 	 ெப ங் ட்ட	 மக்கள்	 இன் 	 ச கவாழ்வில்	 தீண்டப்
ெபறாதவர்களாக ம்,	 மற்ெறா 	 ெப ங் ட்டமக்கள்	 ச கவாழ்வில்
த்திரர்கள்,	 அ ைமகள்,	 லிகள்,	 தாசிமக்கள்,	 இழிமக்கள்	 என்கின்ற

ெபய ட ம்	 இ ந் 	 வ கிறார்கள்	 என்றால்	 இ 	 மா வதற் 	 அ கைத
இல்லாத	 யராச்சியம்	 யா க் 	 ேவண் ம்?	 இ 	 மா வதற் 	 இல்லாத
மத ம்	சாத்திர ம்	கட ம்	யா க் 	ேவண் ம்?

iii.	 நமக் 	இன் 	ேவண் ய	 யஆட்சி	என்பதான -	சாதிக்	ெகா ைமகைள ம்,
சாதிப்	 பிரி கைள ம்,	 சாதிச்	 ச ைககைள ம்	 அழிக் ம்ப யாக ம்
ஒழிக் ம்ப யாக ம்	 இ க்கத்	 தக்கதாயி ந்தால்	 நமக் 	 அதில்	 எவ்வித
ஆட்ேசபைன ம்	 இல்ைல	 என்பேதா 	 மனப் ர்வமாய்	 வரேவற்க ம்	 ஆைசப்
ப கின்ேறாம்.

iv.	 பாரதமாதாப்	 த்திரர்க க் 	 ஏன்	 நா 	 சாதி?	ஒ 	 பாரதமாதா க் 	 எப்ப
நா 	 சாதிப்பிள்ைளகள்	 பிறந்தன?	 அப்ப யானால்	 பாரதமாதா க்
எத்தைனக்	கணவர்கள்?	நா ம்	 தலியார்	சாதி,	என்	மைனவி ம்	 தலியார்



சாதியானால்	 எங்க க் ப்	 பிறக் ம்	 பிள்ைளகளில்	 எப்ப 	 ஒன்
ெசட் யாராக,	 ஒன் 	 எப்ப 	 நா வாக	 இ க்க ம்?
அப்ப யி க் மானால்	 எனக் த்ெதரியாமல்	 என்	 மைனவிக் 	 எத்ைனப்

ப் டர்கள்	 இ ந்தார்கள்	 என்ப தாேன	 இதன்	 அர்த்தம்?
உடன்பிறந்தா க் ள்	ஏன்	இந்தப்பிரிவிைன?

உ வகத்தில்	ஒ வித	மாய	ேதசபக்திைய	உண்டாக் ம்	அரசின்	ெசய க் 	அேத
உ வகத்ைதேய	ஆ தமாகக்	ெகாண் 	அந்த	அைமப்ைபச்	சா கிறார்கள்	அய்யா
அவர்கள்.	இன்ைறய	அரசியலில்	சாதிகள்	 க்களாக	மாறி ள்ளன.	ஒவ்ெவா
சாதியா ம்	 சாதிச்சங்கங்கள்	அைமத் க்ெகாண் 	 ஒ 	 விலி ந் 	 மிக ம்
தாழ்ந்த	 க் 	மாற் மா 	தீர்மானங்கள்	நிைறேவற்றி	அரைச	மிரட் த்	தங்கள்
ேகாரிக்ைகைய	 ற் வித் க்	ெகாள் கிறார்கள்.	இன் ம்	ஒ 	விேநாதனமான
யற்சி	 ஒ 	 றிப்பிட்ட	 சாதியா ள்	 பல	 கிைளகள்	 இ க் மானால்	 அவர்கள்

மாநா 	ேபாட் 	“நாங்கள்	எல்லாம்	ஒ 	 ைடக்கீழ்	வரேவண் ம்”	என் 	தீர்மானம்
ேபா கிறார்கள்.	கட்சி	அரசியலாதலால்	அர ம்	பணிந் 	அவர்கள்	ேகாரிக்ைகைய
நிைறேவற் கின்ற .	 வாக் 	 வங்கிைய	 நிைனத் க்	 ெகாள்கின்ற 	அர .	இ
‘ஜனநாயகம்’	 என் 	 நாம்	 நிைனத் க்	 ெகாள் கின்ேறாம்.	 இஃ 	 ஒ வித
உரிமம்ேபால்	 (License)	 ெசயற்ப கின்ற .	 அறிவியல்	 ேநாக்
மனப்பான்ைம ள்ளவர்கள்	 தமக் ள்	 நைகத் க்	 ெகாள் கின்றார்கள்.	 ராண
நம்பிக்ைக	 ள்ளவர்கள்	 “ கதர்மம்”	 என் 	 நிைனந் 	 மனத்ைதத்	 ேதற்றிக்
ெகாள் கின்றார்கள்.

v.	 சாதிேவற் ைமைய	 ஒழிக் ம்	 அரசாயின்	 காவல் ைறயினரிடம்
கத்திரிக்ேகாைலக்	 ெகா த் ப்	 ைல ம்	 உச்சிக் மிைய ம்	 ந க்கச்
ெசால்லியி க்க	 ேவண்டாமா?	 மதவ ப் 	 சார்பற்ற	 அர 	 என்
ெசால்லிக்ெகாண் 	 மந்திரம்	 ஓத,	 ல்	 ேபாட,	 விரதம்	 இ க்க,
கி ட் ணன்	 பிறந்த	 ஒவ்ெவா நாள்	 வி ைற	 என்றால்	 இதைன	 ஆரிய
வ ப் 	வாதப்	பிரச்சார	ஆட்சி	என் தாேன	 ற	ேவண் ம்?

இ 	 ெபரியாரின்	 க ைமயான	 சிந்தைன.	 மடங்க ம்	 சங்கராச்சாரியார்கள்
ேபான்றவர்களின்	 ேயாசைனகைள	 ைவதிகர்கள்	 நிைறேவற்றிக்	 ெகாள்வ
ேபாலேவ,	 ெபரியார்	 சார் ள்ளவர்கள்	அதைன	 நிைறேவற்றத்	 ெதாடங் கின்றனர்.
ன்னவர்	 ெசயல்	 திட்டம்	 நிைறேவற்றப்ெப ம்ேபா 	 அைமதியாக

நைடெப கின்ற .	 பின்னவர்	 ெசயல்திட்டம்	 நிைறேவற்றப்ெப ம்	 ேபா
கலகமாகிற ;	சட்டம்	ஒ ங் ப்	பிரச்சைனயாக	வ வங்	ெகாள் கின்ற .

பல்லாண் கட் 	 ன்	 (1950-60களில்)	 என்பதாக	 நிைன .	 தி ச்சியில்
ெபரியாரின்	 “அ ள்வாக்ைக”	 ேகட்ட	 ஒ 	 யமரியாைதக்	 கட்சிையச்	 சார்ந்த
ஒ சி 	 ம்பல்	 ஓர்	 அமாவாைசயன் 	 தி ச்சி	 காவிரிக்கைரயில்	 தர்ப்பணம்



ெசய் 	 ைவக் ம்	 சாத்திரிகளின்	 உச்சிக் மிைய ம்	 ைல ம்	 கத்திரித்த
ெசய்தி	 நாளிதழ்களில்	 ெவளியானைதப்	 ப த்ேதன்;	 வ ந்திேனன்.	 இ
நாகரிகமற்ற	 ெசயல்	 என் 	 நிைனத் க்ெகாண்ேடன்.	 நான்	 ைற ரில்
பணியாற்றிய	 ேபா 	 (1941-50),	 ஏேதா	 ஓர்	 ஆண் 	 (1948	 என்பதாக	 நிைன )
பாரதிதாசன்	 ஒ வார	 காலம்	 என்	 இல்லத்தில்	 தங்கியி ந்தெபா 	 “ ால்
உச்சிக்	 மிைய	 ெவட் ம்	 திட்டத்ைத”	 க ைமயாக	 ஆதரித் ப்	 ேபசிய ம்
நிைனவிற் 	 வ கின்ற .	 பாேவந்தர்	 ெபரியார்	 ெகாள்ைகயினர்	 என்பைத	 நாம்
அறிேவாம்.

vi.	 ச தாயத்தில்	 நலம்	 ஏற்படேவண் மானால்	 சாதி	 ஒழிக்கப்	 ெபறேவண் ம்.
சாதிைய	 ஒழிக்கக் ய	 ஆட்சி	 வரேவண் ம்.	 இன்ைறய	 ஆட்சி	 சாதிகள்
ஒழிக்கப்ெபற	 ேவண் ம்	 என் 	 ெசால்லத்	 ணி ள்ள	 ஆட்சிேய	 தவிர,
சாதிகைள	ஒழிக்கத்	 ணி ள்ள	ஆட்சி	அல்ல.

ேதர்ந்ெத க்கெபற்ற	 எந்த	அர ம்	 தன்னிச்ைசயாகேவா,	 சட்டம்	 நிைறேவற்றேவா
ஒன் ம்	ெசய்ய யா .	மனிதச்	ச தாயத்தில்	ஆத்திகர்கள்	அதிகம்.	ஏதாவ
ணிவாகச்	 ெசய்யத்	 ெதாடங்கினால்	 ஆட்சி	 கவி ம்.	 எந்தவித

சீர்த்தி த்தங்கைள ம்	 சங்கங்கள்	 ேபான்ற	 அைமப் கள்	 லம்
பிரச்சாரத்தால்தான்	ெசய்யேவண் ம்.	ஆத்திகர்கள்,	 நாத்திகர்களின்	சங்கங்கள்
இவற்ைறச்	ெசய் 	வ கின்றன.	அைனத்ைத ம்,	மக்கள்	ேகட் க்	ெகாண் தான்
உள்ளார்கள்.	காலந்ேதா ம்	இ 	நைடெபற் க்	ெகாண் தான்	இ க் ம்.

7.	 சாதிேவற் ைமைய	 வளர்ப்பைவ:	இைவபற்றி ம்	 தந்ைத	 ெபரியார்	அவர்கள்
சிந்தித் ள்ளார்கள்.	சில	சிந்தைனகைள	உங்கள்	 ன்ைவக்கிேறன்:

i.	 வ ணாசிரமதர்மத்தின்	 லமாக	 நம 	 நாட் ல்	 தீண்டாைமக்	 ெகாள்ைக
அ லில்	 இ ந் 	 வ கின்றேதெயாழிய,	 வ ணாசிரமம்	 இல்லாவிட்டால்
தீண்டாைமக்ெகாள்ைக	பரவ	மார்க்கேம	இல்ைல.	வ ணாசிரமதர்மம்	என்கிற
உடல்	இல்லாவிட்டால்	தீண்டாைம	என்கிற	உயி க் 	ஆட்டம்	இல்ைல.

ii.	 இன்ைறய	 சாதி	 ேவற் ைமக் 	 ஆதாரமா ள்ள	 சாைல,	 கிண ,	 சாவ ,
பள்ளிக் டம்	 தலியைவகள்	 எல்லாம்	 ஒ விதமாக	 மாற்றப்பட்
வந் ெகாண் ந்தா ம்,	 இந்தக்	 ேகாயில்கள்	 தாம்	 சிறி ம்	 மாற் வதற்
இடம்தராமல்	 சாதிேவற் ைமைய	 நிைலநி த்தப்	 பயன்ப த்தப்ெபற்
வ கின்றன.	 ஆதலால்தான்	 நான்	 தீண்டத்தகாத	 மக்கள்	 என்ேபார்
கண் ப்பாய்க்	 ேகாயி க் ள்	 ேபாய்த்தீர	 ேவண் ம்	 என்கின்ேறேன	 ஒழிய,
பக்திக்காகேவா,	 ேமாட்சத்திற்காகேவா,	 பாவமன்னிப் க்காேவா,	 அல்லேவ
அல்ல.	ேகாயில்	சமத் வம்	அைடந் விட்டால்	மற்ற	காரியங்களில்	ேவற் ைம
இ க்க	 யேவ	 யா .	ேகாயிலில்	பிரேவசித் 	நாம்	ெசய் ம்	ஒவ்ெவா



யற்சி ம்	 சாதி	 ேவற் ைமைய	 ஒழிக்கச்	 ெசய் ம்	 யற்சிேய	 ஒழிய
ேவறில்ைல.	 இன்ைறய	 தினம்	 எல்ேலா ம்	 ேகாயி க் ள்	 சாதி
ேவற் ைமயின்றி	 விடப்பட்டார்கள்	 என் 	 ஏற்பட் விட்டால்	 நாைளய	 தினேம
நான்	அங் 	 எதற்காகப்	 ேபாகிறீர்கள்?	 என் 	ெசால்லித்	த க்கேவ	 யற்சி
ெசய்ேவன்.

iii.	 எந்த	 மத ம்,	 கட ம்,	 அரசாங்க ம்	 ஏைழகள்	 கின்மீ 	 சவாரி
ெசய்கின்றனேவெயாழிய	 தலாளிமார்கைள	 ஏன்	 என்ேற	 ேகட்பதில்ைல.
அவர்க ைடய	 ன்ேனற்றத்திற் 	 உதவிெசய்ேத	 வ கின்றன.	 ேகவலம்
தீண்டாைம	 என்கின்ற	 ஒ காரியம்	 எவ்வள 	 அக்கிரமம்	 என் ம்,
அேயாக்கியத்தனமானெதன் ம்	ஆதாரமற்றெதன் ம்	 எல்லா	 மனித ைடய
அறி க் ட்பட் ந் ம்	இன் 	அைத	அழிப்ப 	என்றால்	எவ்வ்ள 	கஷ்டமாய்
இ க்கிறெதன் 	ேயாசித் ப்	பா ங்கள்.

iv.	 இன் 	 தீண்டாைம	 விலக் 	 ேவைலயி ம்	 சாதி	 ேவற் ைம	 ஒழிப்
ேவைலயி ம்	 ஈ பட் ப்பவர்களில்	 100க் 	 100ேப ம்	 கீைத	 ம தர்மம்,
சாத்திரம்	 ஆகியவற்ைற	 நம் ம்,	 ஆதரிக் ம்	 ேசாணகிரிகேளயாவார்கள்.
இவர்கள்	 எவ்வள 	 நாைளக் ப்	 பா பட்டா ம்	அ யற்ற	 ஓட்ைடக் டத்தில்
தண்ணீர்	 இைறக் ம்	 டர்க க் 	 ஒப்பானவர்கேளயாவார்கள்.	 ஆகேவ
தீண்டாைம	ஒழிப் க்ேகா,	சாதி	ஒழிப் க்ேகா	நீங்கள்	 தலில்	உங்கள்	மதத்ைத
ஒழித்தாக	 ேவண் ம்.	 மதத்ைத	 ஒழிக்க	 உங்களால்	 யவில்ைலயானால்
மதத்ைத	விட் 	 நீங்களாவ 	விலகியாக	ேவண் ம்.	உங்கள்	மதம்	ேபாகாமல்
ஒ நா ம்	உங்கள 	 தீண்டாைமத்	தன்ைமேயா	பைறத்தன்ைமேயா	ஒழியேவ
ஒழியா 	 என்ப 	 உ தி.	 ஆகேவ	 மதத்ைதக்	 காப்பாற்றிக்ெகாண்
தீண்டாைமைய	விலக்கிவிடலாம்	என் 	நிைனத் 	ஏமாற்றமைடயாதீர்கள்.

கிறித் வ	 மதத்திற் ப்	 ேபானால்	 க வாய்	 ஏற்படலாம்	 என் 	 நிைனப்ப 	 தவ .
1970-75களில்	 ெப ந்தைலவர்	 காமராஜர்	 இறந்த	ஆண் 	 ரசவாக்க	 கிறித் வ
சங்கத்தில்	 ன் நாள்	க த்தரங்கம்	ஒன் 	நைடெபற்ற .	க த்தரங்கப்	ெபா ள்
“தந்ைத	ெபரியார்	ெகாள்ைக”	 (Periyarism)	என்ப .	 ‘தாய்’	ஆசிரியர்,	வார்த்ைத
சித்தர்	வலம் ரிஜான்	என்பவர்	 ட	அதில்	கலந் 	ெகாண்டார்.	தி ப்பதியிலி ந்
அ ேய ம்	 என்	 ேமற்பார்ைவயில்	 பிஎச். .	 பட்டத்திற் 	 ஆய் 	 ெசய்
ெகாண் ந்த	என்.	க காசலம்	என்ற	மாணவ ம்	கலந் 	ெகாள்ள	வந்தி ந்ேதாம்.
ெபங்க ரிலி ந் 	 வந்தி ந்த	 சமயத்தைலவர்	 (Bishop)	 ஒ வர்	 கிறித் வமதம்
மாறி ம்	சாதிேவ பா 	ஒழியவில்ைலேய	என் 	மிக்க	ஆத்திரத் டன்	ேபசினார்.
நாடார்	 கிறித்தவர்,	 அய்யர்கிறித்தவர்,	 அரிசனக்	 கிறித்தவர்	 என்ெறல்லாம்
ேவ பா கள்	 இ ப்பதாக ம்,	 இதனால்	 இந் மதத்தில்	 தி மால்	 பத்
அவதாரங்கள்	 எ த் 	 வந் 	 தி த்திய 	 ேபால்	 தந்ைத	 ெபரியார்	 பத் 	 ைற
கிறித் வ	 அவதாரம்	 எ த் வந் 	 கிறித்தவ	 ச கத்ைதத்	 தி த்தேவண் ம்



என் 	ஆேவசமாகப்	ேபசினார்.

v.	 மனித க் 	 இழி 	 சாதியால்	 தாேன	 வ கிற ?	 சாதிேயா	 மதத்தினால்
உண்டாகிவ கின்ற .	 மதேமா	 கட ளால்தாேன	 உண்டாகி	 வ கின்ற .
இவற் ள்	 ஒன்ைறைவத் க்	 ெகாண் 	 ஒன்ைற	 அழிக்க மா?
ஒன் க்ெகான் 	எவ்வள 	கட் ப்பா ம்	பந்த ம்	உைடயதாக	உள்ளன	என்
ேயாசித் ப்	பா ங்கள்-	என்கின்றார்	தந்ைத.

vi.	 நம்நாட் ல்	 எம்.ஏ.	 ப க்கிறான்;	 பி.ஏ.	 ப க்கிறான்;	 டாக்டராக	 இ க்கிறான்;
வக்கீலாக	 இ க்கிறான்;	 சட்டமன்ற	 உ ப்பினராக	 இ க்கின்றான்;	 தல்
அைமச்சராக	 இ க்கிறான்;	 இன் ம்	 ெவங்காயமாக
இ க்கின்றாேனெயாழிய	 இதில்	 எவ ம்	 தான்	 ஏன்	 இழிமகனாக
இ க்கேவண் ெமன் 	க வதில்ைல	என்பேதா 	மண்ைண ம்	(தி மண்)
சாம்பைல ம்	 (தி நீ )	 ெநற்றியில்	 சிக்ெகாண் ம்	 ேகாயி க் ப்	 ேபாய்க்
ெகாண் ம்	 ேம ம்	 ேம ம்	 தன்ைன	 இழிமகனாக்கிக்
ெகாண் க்கின்றாேனெயாழிய	 ஒ வன் ட	 தான்	 ஏன்	 தாழ்ந்த
சாதிக்காரன்?	 பார்ப்பான்	 மட் ம்	 ஏன்	 உயர்ந்த	 சாதிக்காரன்?	 என்
ேகட்பதில்ைலேய!

vii.	 மனிதன்	 ேம ம்	 ெதளி ெபறேவண் ம்.	 ஒ வன்	 உயர் ,	 ஒ வன்	 தாழ் ;
ஒ வன்	 காைல	 ஒ வன்	 க விக்	 ப்ப 	 என்ப 	 ட்டாள்தனம்,
அறியாைம.	 அவ க் ம்	 இவ க் ம்	 எவ க் ம்	 பிறவித்	 தத் வத்தில்
எவ்விதேபத ம்	 இல்ைல.	 இ வ க் ம்	 ெந ப் 	 டத்தான்	 ெசய் ம்.
இ வ க் ம்	 உப் கரிக்கத்தான்	 ெசய் ம்.	 இ வ க் ம்	 ேவம்
கசக்கத்ததான்	 ெசய் ம்.	 இப்ப யி ந் ம்,	 பிறவியின்	 ெபயரால்	 சாதி
ேவற் ைம	 இ ந் வரக்காரணம்	 என்ன	 என்பைத	 உங்கள்	 ெசாந்த
த்திையக்ெகாண் 	சிந்தித் ப்பார்க்க	ேவண் ம்.

viii.	 இந்தச்	 சாதி	 இழிவிற் க்	 காரணம்	 கட ள்தான்	 என் 	 உங்க க் த்
ேதான்றினால்	 அந்தக்	 கட க் 	 ன்னறிவிப் 	 (Notice)	 தா ங்கள்.
“நாங்கள்	தாம்	 உனக் ம்	 உன்ைனக்	 ளிப்பாட் 	வ ம்	 உன்	அர்ச்சக க் ம்
அன்றாடம்	 ப 	 அளந் 	 வ கிேறாம்.	 பா படாத	 உன்ைன ம்,	 பா ப கிற
எங்கைள ம்	ஏமாற் கிற	அவைன	 உயர்சாதியாக்கிவிட்டாய்.	ஆகேவ,	ஒன்
இனி	 மக்களில்	 உயர் 	 தாழ் 	 இல்ைல	 என்றாவ 	 ;	 அல்ல 	 நீயல்ல
அதற் க்	 காரணம்	 என்றாவ 	 ஒப் க்	 ெகாண் 	 வி .	 இந்த	 அறிவிப்
விண்ணப்பத்ைத	அறிந் 	இரண் 	வாரத்திற் ள்	 நீ	ஏதாவ 	ஒ 	 வான
பதில்	 ெதரிவிக்கா	 விட்டால்	 உன்	 ேகாயிைல	 இ த் வி ேவாம்”	 என்
எச்சரிக்ைக	 ெசய் ங்கள்.	 கட ள்	 என் 	 ஒன் 	 அந்தக்	 ழவிக்	 கல்லில்
அைடந்தி க் மானால்	 அ 	 வாய்திறந் 	 ேபசட் ம்.	 இன்ேறல்	 அதைன



உதறித்தள் ங்கள்.

இங்ஙனம்	 தந்ைத	 ெபரியாரவர்கள்	 தம்	 க த்ைதக்	 ேகட்ேடார்	 மனத்தில்
ஆணித்தரமாகப்	 பதி ம்ப ப்ேப வார்கள்.	 அவரிடம்	 அலங்காரப்ேபச் 	 இரா .
ெதளிவான	நைடயில்	தம்	சிந்தைனகைள	மக்கள்	மனத்தில்	ெகாட் வார்கள்.

8.	 சாதிஒழிப் :	 இ 	 பற்றித்	 தந்ைத	 ெபரியாரவர்கள்	 ஆழ்ந்
சிந்தித் ள்ளார்கள்.	 அவர்களின்	 சிந்தைனகள்	 சிலவற்ைற	 உங்கள்	 ன்
ைவக்கின்ேறன்.

i.	 ஒவ்ெவா 	ச கத்தா ம்	தங்க க் 	ேமலானவர்கள்	இல்ைல	என் 	ெசால்லி
வ வ ேபால்	 தங்க க் க்	 கீழானவர்க ம்	 இல்ைல	 என்பைத ம்
ஒத் க்ெகாள்ள	 ேவண் ம்;	 அப்ெபா தான்	 ஒற் ைமைய
நிைலநி த்த ம்.

ii.	 மனிதைன	 மனிதன்	 ெதாடக் டா ;	 பார்க்கக் டா ;	 ெத வில்
நடக்கக் டா 	 என்கின்ற	 ெகாள்ைகேயா 	 ஒ 	 மதத்ைத	 இன்ன ம்
உலகத்தில்	 ைவத் க்	 ெகாண் ப்ப 	 அந்த	 மதமக்க க்
மாத்திரேமயல்லாமல்	உலகமக்க க்ேக	அவமானமாக	காரியமா ம்.

iii.	 சாதிைய	 ஒழிப்பதற் ப்	 பல	 அ ப்பைடயான	 ைறகள்	 உள்ளன.
சாதிப்பட்டங்கள்	 (அய்யர்,	 தலியார்,	 பிள்ைள,	 அய்யங்கார்,	 ெசட் யார்,
நா ,	 நாயக்கர்,	 ெரட் யார்,	 நாடார்	 தலியன)	 சட்டப் ர்வமாகத்
த க்கப்ெபற	 ேவண் ம்.	 திதாக	 மணம் ரிேவார்	 அத்தைனேப ம்
கலப் மணம்	ெசய் மா 	 ண்டக் ய	சட்டங்கள்	இயற்றப்ெபறல்	ேவண் ம்.
ஒேர	 வ ப்பில்	 ஒேர	 சாதிப்பிரிவில்	 தி மணம்	 ெசய்பவர்க க் ப்	 பல
கஷ்டமான	நிபந்தைனகைள ம்	சட்டத்திட்டங்கைள ம்	விதித் 	அத்தைகய
தி மணம்	 ரிபவர்க க் ச்	 ச தாயத்தில்	 ெசல்வாக் 	 இல்லாமல்
ெசய்யேவண் ம்.	 சமயங்கைளக்	 றிக் ம்	 ெநற்றிக் றி,	 உைட,	 சாதிையக்
றிக் ம்	 ல்	 சின்னங்கைள ம்	 சட்ட ர்வமாகத்	 த க்கேவண் ம்.

இவ்வா 	ெசய்தால்தான்	சாதிகள்	அ ேயா 	ஒழி ம்.

சட்டங்கைள	இயற் வ 	நைட ைறக் 	ஒவ்வா .	இன் 	கலப் த்தி மணங்கள்
பரவலாக	 நைடெப கின்றன.	 இ 	 மக்களின்	 மனமாற்றத்ைத	 ஒ வா 	 காட்
நிற்கின்ற .	ெநற்றிக் றி,	 ல்	 தலிய	சின்னங்கைள	அணிதல்	 டா 	என்

வ 	 சரியல்ல.	 இதனால்	 யா க் ம்	 தீங்கில்ைல.	 இவற்ைற	 எவ ம்
ெபா ட்ப த் வதில்ைல.

iv.	 தங்க க் ள்	 சாதிேபதம்	 இல்ைல	 என் 	 வாயில்	 ெசால் வார்கள்.	 கபிலர்
ெசான்னவாக் ம்	 சித்தர்கள்-ஞானிகள்	ெசான்ன	வாக் க ம்	 ேபச்சளவில்



மாத்திரம்	 ேபாற்றப்	 ெப கின்றன.	 ஆனால்	 காரியத்தில்	 சிறி 	 ட
ெபா ட்ப த் வதில்ைல.	 இந்நிைலயில்	 எப்ப ச்	 சாதி	 ஒழி ம்?	 என்பைதச்
சிந்தித் ப்	பா ங்கள்.

எல்லாம்	 ெம வாக	 மனமாற்றத்தால்தான்	 ம்.	 பிரச்சாரத்தா ம்	 ல்கைளப்
ப ப்பதா ம்	நைடெப ம்.

v.	 தான்	உயர்ந்தசாதி,	மற்றவன்	தாழ்ந்தசாதி	என் 	பார்ப்பான்	மட் மல்ல;	ேவ
எவர்	 நிைனத்தா ம்	 அவர்கள்	 பார்ப்பபனீய	 ெவறிபி த்த	 நாசக்காரர்கள்;
ெகா ைமக்காரர்கள்	 என்ேற	 மதித்தல்	 ேவண் ம்.	 அப்ேபர்ப்பட்டவர்கள்
யாராயி ப்பி ம்	 அவர்கைளச்	 ச தாய	 ேராகிகளாகப்	 பாவித்தல்
ேவண் ம்.

vi.	 உயர்சாதி	 ஆணவ ம்	 அைதத்தாங்கி	 நிற் ம்	 பழக்க	 வழக்கெமன் ம்
ண்க ம்	என் 	சரிந் 	வி ந் 	தைர	மட்டமாகின்றேதா	அன் தான்	நம்

நா ம்	மக்க ம்,	நம்	நாட் 	நாகரிக ம்	தைழத்ேதாங்க ம்.

vii.	 சாதிகள்	 கட ளால்	 உண்டாக்கப்ெபறாமல்	 எப்ப 	 உண்டாயிற் 	 என் 	 எந்த
ஆத்திகர்களாவ 	ஆதாரத் டன்	பதில்	ெசால்லட் ம்.	 கீைத,	இராமாயணம்,
ம தர்மசாத்திரம்,	 பராசர	 மி தி	 ேவதம்	 ஆகியைவகைள	 ெந ப்பில்
ெபா க்கத்	 ணிவ தான்	சாதி	ஒழிப் .

viii.	 ‘சாதி’என் ம்	 ெசால்ேல	 வடெமாழி.	 தமிழில்	 ‘சாதி’	 என்ற	 ெசால்	 நீர்வாழ்
பிராணிகைளேய	 றிக் ம்	 (ெதால்காப்பியம்).	தமிழில்	என்ன	இனம்?	என்ன
வ ப் ?	என் 	மட் ம்	ெசால் வார்கள்.	பிறக் ம்ேபா 	சாதிேவற் ைமைய,
அைடயாளத்ைதக	் ெகாண் 	 பிறப்பதில்ைல.	 மனிதரில்	 சாதி	 இல்ைல.	 ஒ
நாட் ல்	 பிறந்த	 நமக் ள்	 சாதி	 ெசால் தல்	 ப் த்தனம்;
அேயாக்கியத்தனம்.

ix.	 மனிதனக் ள்ள	 இழி 	 ச தாயத் க் ள்ள	 இழிவா ம்.
ச தாயத் க் ள்ள	 இழி 	 நாட் க்ேக	 இழிவா ம்.	 இந்த	 இழி 	 சாதி
ைறயினால்	 ஏற்ப வேதயா ம்.	இந்தச்	 சாதி	இழி 	 நீங்கவில்ைலயானால்

நமக் 	எந்த	 ன்ேனற்ற ம்	இல்ைல;	 தந்திர ம்	இல்ைல.	திராவிடர்கழகம்
இைத	நீக்கேவ	பா ப கின்ற .

x.	 உண்ைமயான	 என 	 ெதாண் 	 சாதி	 ஒழிப் த்	 ெதாண் தான்	 என்றா ம்,
அ 	நம 	நாட்ைடப்	ெபா த்த	வைரயில்	கட ள்,	மதம்,	சாத்திரம்,	பார்ப்பனர்
ஒழிப் ப்	பிரசாரமாகத்தான்	 ம்.	இந்த	நான் ம்	ஒழிந்த	இடந்தான்	சாதி
ஒழிந்த	 இடமா ம்.	 இவற்றில்	 எ 	 மீதி	 இ ந்தா ம்	 சாதி	 உண்ைமயிேலேய
ஒழித்ததாக	ஆகா .
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ச கம்	 பற்றிய	 சிந்தைனகளில்	 ெபா வான	 சிலவற்ைற	 உங்கள்	 ன்
ைவக்கின்ேறன்.

1.	 ம விலக் :

i.	 ம பானத்தால்	ெபா ளாதாரக்	ேக 	ஏற்ப வ ம்,	அறி க்ேக 	ஏற்ப வ ம்
ெசயற்ைகேயெயாழிய	இயற்ைகயால்	அல்ல.

ii.	 ெபா வாக	ம அ ந் வைதேய	 ற்றம்	என் 	ெசால்லிவிட யா .	ெக தி
உண்டா ம்ப யான ம்	 ெபா ளாதாரத்தி ம்	 அரசியலி ம்
ேக விைளவிக் ம்	 ப யான மான	 ம பானேம	 இன் 	 விலக்கப்பட
ேவண் யதா ம்.	 அைதத்தான்	 நாம்	 ‘ம விலக் ’	 என்பேதெயாழிய
ம ைவேய	அ ேயா 	எப்ேபா ம்	யா ம்	ெவ க்கவில்ைல.

iii.	 ஓர்	இடத்தில்	கைடகைள	 விட் 	மற்ற	இடத்திற் 	ஓடவிட் 	அவர்கைள
நாசமாக் வ ம்,	 அத்ெதாழிலில்	 இ ந்த	 இலட்சக்கணக்கான	 மக்க க்
ேவ 	 ெதாழில்	இல்லாமல்	 ெசய்வ ம்	ஒ 	 நா ம்	 கள்ைள	 நி த்திவிடா .
ெவளிப்பைடயாய்ப்	 பிைழக்க	 வழி	 இல்லாதவர்கள்	 தி ட் த்தனமாய்ப்
பிைழத் த்	தீரேவண் ய 	இயற்ைக	விதி.

iv.	 ம விலக் த்	 திட்டம்	 என்ப 	 மக்கைள	 மயக் ம்	 அரசியல்
பித்தலாட்டேமயா ம்.	 ம 	 விஷயத்தில்	 மக்கள்	 நலம்	 க தினால்	 அதற்
ம விலக் 	என்ற	ேபேர	இ த்தல்	 டா .	‘ம க்ெக தி	ஒழிதல்’	என்ற	ேபர்
இ த்தல்	 ேவண் ம்.	 அதற் ச்	 ெசயற்ைகயாக	 அர 	 ம 	 வியாபாரம்
ெசய்யக் டா 	என்ப தான்	இ க்க	ேவண் ம்.

v.	 ம விலக் 	 என்பேத	 சக்கரவர்த்தி	 இராசேகாபாலாசாரியர்	 ைளயின்
அதிசயக்	கண் பி ப் .	ெவள்ைளயர்	ஆட்சியில்	கல்விக் 	ஆ ம்	ெசல க்
ம த் ைற	 வ ம்ப ைய	 ஒ க்கிைவத்தனர்.	 ம த் ைற	 வ ம்ப
ைறந்தால்	 கல்விக் ச்	 ெசலவிடப்	 பணம்	 ைறந் வி ம்.	 ஆதலால்

மக்க க் க்	கல்வி	அளிப்பைதக்	 ைறத் 	விடலாம்	என் 	க திேய	இந்த
ம விலக் த்திட்டம்	 ழ்ச்சிகரமாக	நிர்மாணத்திட்டத்தில்	ேசர்க்கப்ெபற்ற .

vi.	 இந்த	 ட்டாள்தனமாக	 ெகாள்ைகயால்	 (ம விலக் க்	 ெகாள்ைகயால்)
அரசாங்கத் க் க்	 கிைடக் ம்	 மார்	இ ப 	 ேகா 	 பாய்	இழப்பாகிற .



இந்தப்	பணத்ைத	நல்ல	காரியங்க க் ப்	பயன்ப த்தலாம்.

இைவ	ெபரியார்	காலத் 	அரசியல்நிைலைய	அ சரித் ச்	சிந்திக்கப்	ெபற்றைவ.
இன்ைறய	நிைலயில்	இைவ	ஏட் ச் ைரக்காயாகிவிட்ட .

2.	 ைம	ேவட்ைக:	இ பற்றி ம்	ெபரியாரின்	சிந்தைனகள்:

i.	 ன்ேனார்கள்	 ெசய் 	 ைவத்தவற்ைற	 மாற்றக் டா 	 என்
கவைலப்ப கிறவர்கள்	 ேகாைழகேளயாவார்கள்.	 ன்ேனார்கைளவிடக்
கண் ப்பாக	 நாம்	 அதிக	 அ பவசாலிகள்	 ஆேவாம்.	 நம்ைமவிட	 நமக் ப்
பின்னால்	வ கிறவர்கள்	இன் ம்	மிக்க	அ பவசாலிகேளயாவார்கள்.

ii.	 ன்ேனார்கள்	 றிய 	 என்ேறா,	 ன்ேனார்	 ெசய்த 	 என்ேறா	 எைத ம்
அப்ப ேய	 ஏற் க்ெகாள்ளாதீர்கள்!	 ெந ப்ெபன்பேத	 என்னெவன்
ெதரியாதகாலத்தில்	 சிக்கி க்கிக்	 கற்களால்	 ெந ப்ைப	 உண்டாக்கியவன்-
அந்தக்காலத் க்	 கட ள்தான்,	 அந்தக்	 காலத் 	 எ சன்	 தான்;	 அைதவிட
ேமலான	 வத்திப்ெபட் 	 வந்தபிற 	 எவனாவ 	 சிக்கி க்கிக்	 கல்ைலத்
ேத க்ெகாண் 	 திரிவானா	 ெந ப் 	 உண்டாக்க?	 அப்ப த்	 திரிந்தால்
அவைனப்	ைபத்தியக்காரன்	என்றல்லவா	உலகம்	மதிக் ம்?

iii.	 பழைமைய	யார்	அலட்சியம்	ெசய்யாமல்	இ க்கிறார்கள்?	பழைம	என்பதற்காக
எைதவிடாமல்	 அப்ப ேய	 ைகயாண் 	 வ கிறார்கள்?	 பழைம	 என்பதால்
இன் ம்	கட்ைடவண் யில்	பயணம்	ெசய்கிேறாமா?	இல்ைலேய?

iv.	 நம்மக்கள்	 ேவட் ,	 சட்ைட	 தலியைவ	 ெகாஞ்சம்	 பழசானா ம்	 ேவ
தியைவகைள	 மாற்றிக்ெகாள் கிறார்கள்.	 உண ,	 உைட,	 வீ
இவற்ைறெயல்லாம்	 நம 	 வசதிக்ேகற்ப	 மாற்றிக்ெகாள் கிேறாம்.	 இப்ப
மற்றைவகளின்	 ைமையக்	க ம்	 நாம்	 நம 	தன்மானத்தில்	 பழைமைய
ேநாக்கிேய	ெசன் 	ெகாண் ள்ேளாம்.

v.	 ம த் வச்	 சிகிச்ைசயில்	 ேநாய்க் த்தக்க	 ம ந்ைத	 வயிற் க் 	 அ ப்பி
அங் 	அ 	 ெசரிமானக்க வி	 லம்	 ெசரிக்கச்	 ெசய் 	 சக்ைக	 மலத்தின்
லம்	 கழித் ச்	 சத்ைதக்	 திேயா 	 கலக் ம்ப ச்	 ெசய் 	 ேநாைய
ணமாக்க	 யற்சி	ெசய்வைதவிட,	ம ந்தில்	உண்ைமயான	சத்ைத	எ த்

ேநேர	 தியில்	 ேசர்த் 	 ேவைல	 ெசய் ம்ப 	 (ஊசி லம்	 ெச த்தி)
ெசய்வ ேபால	ஒ க்கத்ைதேய	ேநர யாகக்	கற்பிப்பதால்	என்ன	இழப் ?

3.	 டநம்பிக்ைககள்:	 இவற்ைறப்பற்றி	 அதிகமாகச்	 சிந்தித்தவர்	 நம்	 அய்யா
அவர்கேள.



i.	 டநம்பிக்ைக	 என்ப 	 ஒ 	 ெப ேநாேயயா ம்.	 இதனால்	 சில க்
ேமல்சாதித்	தன்ைம ம்,	வயிற் ப்	 பிைழப் க் 	வழி ம்	இ ந் 	வ வதால்,
இ ட்டத்தின ம்	தங்கள்	 யநலத்திற்காகேவ	மக்கைள	 டநம்பிக்ைகயில்
ஆழ்த்தி	நீண்ட	நாட்களாகப்	பயன்ெபற் 	வந்தி க்கேவண் ம்.

ii.	 தன 	 த்திக் ம்	 பிரதியட்ச	 அ பவத்திற் ம்	 ேதான் வைத	 நம்பாமல்
எவேனா	 ஒ வன்	 எப்ேபாேதா	 ெசான்னைத	 நம்பி	 வாழ்ைவ	 நடத் பவன்
டன்.

iii.	 திய	 சங்கதி	 எ வானா ம்	 காைத	 க்ெகாள்ளேவ	 நம 	 மக்கள்
கற்பிக்கப்ெபற் ள்ளனர்.	 சி ழந்ைதப்	 ப வத்தில்	 நமக் ப்	 த்தப்
ெபற்றவிஷயங்கைளேய	 ஆராய்ச்சியின்	 லம்	 அறிவின் லம்	 கண்ட	
என் 	க தி	அதற் த்	தைல	ெகா த் க்	ெகாண் ள்ேளாம்.

iv.	 நம்	 மக்கள்	 மா தலில்	 அறி 	 ெச த்த ற்பட்டா ம்,	 ச தாயப்
பழக்கவழக்கங்கள்	 எனப்ப பைவகளில்	 ட் க்	 கட்ைடேபான்
இைட கள்	 விைளவிக்கப்	 ெப கின்றன.	 நாம்	 அறிைவ,	 உணர்ச்சிைய,
ஊக்கத்ைத	 இழந் 	 ஆயிரமாயிரம்	 ஆண் களாக	 ஏமாற்றப்ெபற்
மிரட்டப்ெபற் ,	அடக்கப்ெபற் 	வந் ள்ேளாம்.

v.	 கட ள்:	 மக்க க் ள்	 சில க் ப்	 ேபராைச ம்,	 ெபாறாைம ம்,
ேசாம்ேபறித்தன ம்	 வ க்க	 வ க்க	 அவற்றிலி ந் 	 ெசல்வவா ம்,
அரச க் க்	 ம்	ஏற்பட்ட	பிற 	அவற்ைற	நிைலநி த்த	ஆத்மா	கட ள்1
ேவதம்,	 மதம்,	 னிவர்கள்,	 மகாத்மாக்கள்	 ஆகியைவகைளக்	 கற்பித் ம்
பிற 	 அைவ லம்	 கட ள்	 ெசயல்,	 ற்பிறப் ,	 பிற்பிறப் ,	 கர்மம்(விைன)
பாவம்,	 ண்ணியம்,	 ேமல்	 உல்கம்,	 கீழ்	 உலகம்,	 தீர்ப் நாள்,	 ேமாட்சம்,	 நரகம்
ஆகியைவகைள ம்	 கற்பிக்க	 ேவண் யதாய்	 விட்டன.	 கட ள்,	 மதம்
இைவபற்றி	ேநற்ைறய	ெபாழிவில்	விளக்கப்ெபற்றன.	விட் ப்ேபான	சிலவற்ைற
ஈண் க்	காட் ேவன்.

(அ)	ஆத்மா:	இ ப்பற்றி	தந்ைத	ெபரியார்	சிந்தைனகைளக்	காண்ேபாம்:

i.	 ஆத்மா	 என்ப 	 ஒ 	 ெபா ளல்ல;	 அ 	 தந்திரம்,	 அறி ,	 உணர்ச்சி
தலியவற்ைற	 உைடயதல்ல	 என்பேதா 	 அ 	 ெபரி ம்	 ெபா ள்	 என்ேற

நமக் க்	காரணப்ெப கின்ற .2

ii.	 ஆத்மா	 என்ப 	 கண் க் த்	 ெதரியாத 	 என் ம்,	 உடல்,	 உ வம்,	 ணம்
இல்லாத 	என் ம்	ெசால்லப்ெபற் ள்ளேத.	உடல்	உ வம்	இல்லாத	ஒன் க்
நாம்	பார்ப்பனரிடம்	த ம்	அரிசி,	ப ப் ,	ெச ப் ,	 டப்பம்	ஆகியைவ	எப்ப ப்



ேபாய்ச்	ேச ம்?	அவற்ைற	ஆத்மா	எப்ப 	அ பவிக்க	 ம்.

iii.	 இறந்தவர்கட் த்	 திதி	 ெகா க்க	 ேவண் ெமன்றால்	 இறந்தவர்களின்
ஆத்மாைவப்பற்றி	 ன் விதமாகச்	 ெசால்லப்	 ெபற் ள்ள .	 (i)	 இறந்த
சீவனின்	ஆத்மா	மற்ெறா 	உடைலப்	பற்றிக்ெகாண் 	வி வதாக,	 (ii)	இறந்த
சீவனின்	ஆத்மா	இறந்த டன்	பிதிர்ேலாகத்ைத	அைடந் 	அங் 	இ ப்பதாக
(பிதிர்ேலாகத்தில்	இல்லாத	ஆத்மா	 எங்கி க் ேமா?),	 (iii)	இறந்த	 சீவனின்
ஆத்மா	அதனதன்	ெசய்ைகக் த்தக்கப 	ேமாட்சத்திேலா	நரகத்திேலா	பலன்
அ பவித் க்	 ெகாண் ப்பதாக.	 ஆகேவ	 இந்த	 ன்றில்	 ( ன்
விஷயத்தில்)	எ 	உண்ைம?	எதைன	உத்ேதசித் த்	திதி	ெகா ப்ப ?

iv.	 மனிதன்	 மரித்தபிற 	 ஆத்மா	 என்ப 	 ஒன் 	 பிரிந் 	 ெசன் 	 தண்டைன
ெப கின்ற 	 என்ப 	 ெப ம்	 பித்தலாட்டம்.	ஆத்மா	 என்ப 	 பார்ப்பனார்கள்
கட் விட்ட .	 ெபா வாக	 இந்தச்	 ெசால்ேல	 தமிழ்ச்ெசால்	 அல்ல.	 ஆத்மா
என்ப 	 வடெமாழிச்ெசால்.	 இதற் த்	 தமிழில்	 ெசால்ேல	 இல்ைல.
அ மட் மல்ல;	 ேவ 	 ெமாழியில் ட	ஆத்மா	 என்பதற் ச்	 ெசால்	இல்ைல.3
எனேவ	 பார்ப்பனர்களால்	 ஏற்பட்டதாதலால்	 வடெமாழியில்	 மட் ம்	 இச்ெசால்
உள்ள .4

v.	 ஆத்மா	என்ப 	ெபாய்,	மதக்கற்பைனக் 	ஒ 	ெபாய்	பா காப்ேப	அல்லாமல்
ேவறல்ல.	ஒ 	ெபாய்ைய	 நிைலநாட்ட	 பலெபாய்	 ேபச	 ேவண் யி ப்ப 	 ேபால,
மதத்	தத் வம்	என்ற	ெபாய்ைய	நிைலநி த்தேவா	ஆத்மா,	தர்மம்	என்பதாக
ெபாய்க்களஞ்சியங்கைள	உற்பத்தி	ெசய்யேவண் யதாயிற் .

vi.	 ஆத்மாைவப்பற்றிப்	 ேபசேவண் மானால்	 அறிைவ ம்	 அ பவத்ைத ம்
ரைவத் விட் 	 ெவ ம்	 நம்பிக்ைகமீேத	 ஒப் க்ெகாண்

ேபசேவண் யதாக	உள்ள .

(ஆ)	 ேசாதிடம்:	 ேசாதிடம்	 பற்றி ம்	 தந்ைதயவர்கள்	 சிந்தித் ச்	 சிந்தைனகைள
வ த் ள்ளார்கள்.	அவற் ள்	சிலவற்ைற	உங்கள்	 ன்	ைவப்ேபன்:

i.	 ெபா வாக	 ஒ 	 ப த்தறி வாதி	 ேசாதிடத்தின்	 தன்ைமைய	 ஊ விப்
பார்த்தால்	 அதைன	 ஒ 	 மதசம்பந்தமான	 ெகாள்ைக	 என்ேற	 ெசால்ல
ேவண் ம்.	 ஏெனனில்	 மத	 சம்பந்தமான	 ெகாள்ைககள்	 அேநகமாக
டநம்பிக்ைககைள	 அத்திவாரமாகக்	 ெகாண் க்கின்றன.	 அ ேபாலேவ

ேசாதிட ம்	 டநம்பிக்ைகயாகேவ	உள்ள .

ii.	 ட்டாள்தன ம்	 பித்தலாட்ட ம்	 (அேயாக்கியதன ம்)	 சரிபாதியாகக்
கலந்தேத	ேசாதிடம்	என்ப .



iii.	 மனிதன்	 ெசய் ம்	 காரியங்கள்	 எல்லாம்	 சாதகப்ப ம்,	 சாதகப்பலன்கள்
எல்லாம்	விதிப்ப ம்,	விதிெயல்லாம்	 ற்பிறவி	பலன்ப ம்	நடப்பதாயி ந்தால்
பாவம்,	 ண்ணியம்	 என்ற	 பா பா ம்	 நற்ெசய்ைக,	 ர்ச்ெசய்ைக	 என்ற
ெபய ம்	எப்ப ப்	ெபா ந் ம்?

iv.	 ெபண் க் ம்	மாப்பிள்ைளக் ம்	“சாதகம்	பார்க்கிேறன்”	என்கிறான்.	அந்தச்
சாதகம்	 பார்ப்பவனிடம்	 ஒ 	 திைரயின்	 சாதகத்ைத ம்	 க ைதயின்
சாதகத்ைத ம்	 ெகா த் ப்	 ெபா த்தம்	 பார்க்கச்	 ெசான்னால்,	 ‘இ
திைரச்	 சாதகம்’	 ‘இ 	 க ைதச்	 சாதகம்’	 என் 	 றமாட்டாேன!	 உடேன

ெபா த்தம்	பார்த் ச்	‘சரியாக	இ க்கிற ’	என் தாேன	 வான்?	 திைர,
க ைதச்	 சாதகத்திற் 	 ேவ பா 	 ெதரியாத	 இவன்	 எப்ப 	 மனித க் ப்
ெபா த்தம்	 ற ம்?	 என் 	 நம்	 மக்கள்	 ெகாஞ்சம் ட
சிந்திப்பதில்ைலேய!

v.	 நாள்,	 கிழைம,	 மாதம்,	ஆண் ,	 ேநரம்,	 காலம்,	 ேசாதிடம்,	 ச னம்	 தலிய
மற் ம்	 எத்தைனேயா	 ர்நாற்றங்கள்	 மக்கைளக்	 கவ்விக்ெகாண் ள்ளன.
இவற்றிலி ந் 	 மக்கைள	 விலகச்	 ெசால்ல	 ேவண் மானால்	 கம்பம்,
ெவள்ளம்,	 யல்,	விஷேநாய்	 தலிய	சாதனங்களால்தான்	 ேம	அல்லாமல்
அறிைவப்	 கட் த்	தி த் வ 	என்றால்	நிைனக் ம்	ேபாேத	பயமாக	உள்ள .

vi.	 ேசாதிடம்	என்ப 	வடெமாழிச்ெசால்.	தமிழ்ெமாழியில்	அதற் ப்	பழஞ்ெசால்ேல
இல்ைல.	 கிரகங்களின்	 ெபயர்க ம்	 வடெமாழிச்	 ெசாற்கேளயா ம்.
அவற்றிற் த்	 தமிழில்	 பழஞ்ெசாற்கள்	 இல்ைல.	 வ டங்கள் ட
வடெமாழிச்ெசாற்கள்	 தாம்.	 சாதகம்	 தலியெசாற்க ம்	 வடெசாற்கேள.
ேசாதிடக்கைல	 என்ப 	 தமிழ க் 	 இல்லாத	 கைலேயயா ம்.	 மற் ம்,
ச னம்,	இரா காலம்,	 ளிைக,	எமகண்டம்,	 தலிய	ெசாற்க ம்	பஞ்சபட்சி
சாத்திரம்	 என்ற	 ெசாற்க ம்	 வடெமாழிச்	 ெசாற்கள்தாம்.	 தமிழர்களில்
வடவர்கள்	 கலாச்சாரங்கைளப்	 பின்பற்றித்	 தங்கைளச்	 த்திரர்களிேலேய
ெகாஞ்சம்	 ெபரியசாதி	 என் 	 க திய,	 ஆக்கிக்ெகாண்ட	 சிலரால்
தமிழர்க க் 	வந்த	ேநாய்கள்	தாம்	இைவ.

vii.	 இன்னஇன்ன	 கிரகம்	 இன்னஇன்ன	 வீட் ல்	 இ ப்பதா ம்,	 இன்னஇன்ன
காலத்தில்	இன்னஇன்ன	கிரகங்கள்	இன்னஇன்னகிரங்கைளப்	பார்ப்பதா ம்
இந்தச்	சாதகன்	இன்னஇன்ன	காரியம்	ெசய் 	இத்தைன	தடைவ	சிைறக் ப்
ேபாவான்	என்பதாக	ஒ 	சரியான	பிறந்தகாலம்	கண் பி க்கப்பட்ட	சாதகன்
ஒ வ க் ச்	சரியான	ெகட் க்காரச்	ேசாதிடன்	ஒ வன்	பலன்ெசால்வதாக
ைவத் க்ெகாள்ேவாம்.	இவற் ள்	 சாதகன்	இன்னேவைளயில்	இன்னாைரக்
ெகான் 	சிைறக் ப்	 ேபாவான்	என் 	இ ந்தால்,	அந்தக்	ெகால்லப்பட்டவன்
சாதகத்தி ம்	 இன்ன	 ேவைளயில்	 இன்னாரால்	 ெகால்லப்	 ெபற் ச்	 சாவான்



என் 	 இ ந்தாெலாழிய	 ஒ கால ம்	 பலன்	 சரியாகேவ	 இ க்க யா
என்ப 	உ தியானதா ம்.5

viii.	 ேசாதிடம்	 ெமய்ெயன்ேறா,	 அ 	 மனிதச்	 ச கத் க் ப்
பயன்படக் யெதன்ேறா	 இ க் மானால்	 காற் 	 அைலகளில்	 இ க் ம்
ஒலிைய ம்	அைசைவ ம்	கண் பி த்த	அறிவியலறிஞர்க ம்;	கம்பியில்லாத்
தந்தியில்	ஒலி,	கம்பியில்லாத்	தந்தியில்	உ வம்,	கம்பில்லாத்தந்தியில்	அைச
ஆகியவற்ைறக்	 கண் பி த்த	 வல் நர்க ம்,	 விண்ெவளியில்	 ேமலாகப்
பலேகா 	 ைமல் ர ம்	 கீழாகப்	 பல	 இலட்ச	 ைமல் ர ம்
கண் பி த்தவர்களான	 வான ல்	 வல் நர்க ம்	 ெப ம்	 ெப ம்
அரசாங்க ம்	 இப்ப ப்பட்ட	 ெப ம்	 இலாபகரமான	 விஷயத் க் ப்
ெப த்தெதா 	 ஆய் க் டம்	 ைவத் ப்	 பரிசீலைன	 ெசய் ,
ேசாதிடச்சாத்திரத்தில்	 மக்க க் ப்	 பயிற்சி	 தந் ,	 மனித ைடய
வாழ்க்ைகயில்	 உள்ள	 கஷ்டங்கைள	 அ ேயா 	 ஒழித்தி க்கமாட்டார்களா
என்ப 	மிக ம்	ேயாசிக்கத்தக்க	விஷயமா ம்.

ix.	 ேசாதிடர்கள்	 கிரகங்கள்	 ஒன்ப 	 என் 	 ெசால் கிறார்கள்.	 மனிதன்
பிறந்தேநரத்தில்	 வானத்தில்	 இ க் ம்	 கிரகங்களின்	 நிைலைய	 ைவத் ச்
ேசாதிடம்	கணிக்கின்றனர்	என் 	 றப்ெப கின்ற .	இப்ெபா 	 ேரனஸ்,
ெநப் ன்,	 ட்ேடா	 ேபான்ற	 திய	 கிரங்கைள	 அறிவியலறிஞர்கள்
கண்டறிந் ள்ளனர்.	இவற்றிற் ச்	ேசாதிடர்களின்	சாதகத்தில்	என்ன	பலன்?

(இ)	விழாக்கள்:	விழாக்கள்	 பற்றி ம்	அய்யா	அவர்களின்	 சிந்தைனகள்	 உள்ளன.
அவற்ைறக்	காட் ேவன்:

i.	 இ 	நாகரிகக்	காலம்	என்பைதக் ட	உணரா 	காவ 	என் ம்,	கரகம்	என் ம்
சிறி ம்	 ட	 ெவட்கம்	 இன்றி	 ந த்ெத வில்	 த்தா கிறாய்	 என்றால்,
உன்ைன	 எவ்வள 	 தி த்த யாத	 நிைலயில்	 உன்னிடம்	 பார்ப்பனன்
கட ைள ம்	சாத்திரத்ைத ம்	 த்திவிட்டான்?	எந்தப்பார்ப்பானாவ 	காவ
எ த் ம்	 கரகம்	 க்கி ம்	 ந த்ெத வில்	 ஆ கிறானா?	 இல்ைலேய.6	 நீ
இன்ைறய	தினம்	தி விழா ம்	அபிேஷக ம்	காவ ம்	எ த்தால்	அவ க்
அதனால்	 நன்ைம	 உண் ;	 வ ம்ப ம்	 உண் ;	இைத	 உணராத	 நம்	 மக்கள்
இவ்வள 	 ேமாசமான	 நிைலைமயில்	 நாகரிகத்ைத ம்	 ெகாள்ைக ம்
ெகாண் ள்ளவர்களாக	 இ க் ம்	 தற்காலத்தில்	 ட	 வசிக்கிறார்கள்
என்றால்	இைதவிட	 ட்டாள்தன ம்	 டநம்பிக்ைக ம்	என்ன	இ க்கிற ?

ii.	 மகாமகக் ளத்தில்	 யார்	 வந் 	 ளித்தா ம்	 பாவம்	 எல்லாம்	 தீர்ந்
ேபா மாம்.	 இக்கற்பைனக்	 கைதைய	 நம்பி	 இலட்சக்கணக்கில் ட
தம்மடைமையத்	 தாேம	 காட் க்	 ெகாள்கிறார்கள்.	 இ 	 மக்கைள	 ஏய்த் ப்



பிைழக் ம்	 ட்டாத்தா க்ேக	இலாபமா ம்.

iii.	 ட்டாள்தன ம்	 டநம்பிக்ைக ம்	 உள்ள	 நிகழ்ச்சிகளில்	 தைலசிறந்த
மகாமகம்	 என் ம்	 மதக்கற்பைன	 விழாேவ.	 நம்ைமப்	 பச்ைசக்
காட் மிராண் களாக	 அந்நியர்	 க தச்	 ெசய் ம்	 விழா.	 இ பற்றி
இந் க்க க் 	மானேமா	ெவட்கேமா	சிறி ம்	ஏற்படவில்ைலேய.

iv.	 கார்த்திைக	 என்கின்றான்;	 டம்	 டமாகப்	 பீப்பாய்	 பீப்பாயாக	 ெநய்,
ெவண்ெணய்,	 எண்ெணய்	 பாழாகிற .	 இலட்சத்தீபம்	 என்கிறான்;	 ன்
ன்னாக	எண்ெணய்	பாழாகிற .	அபிேஷகம்	என்கிறான்;	ெநய்,	எண்ெணய்,

பால்,	 தயிர்,	 ெவண்ெணய்	 ப ப்ப யாகச்	 சலதாைரக் ப்	 ேபாகிற .
இப்ப ப்பட்ட	 வழக்கேமா	 பழக்கேமா	 ேவ 	 எந்த	 நாட் லாவ 	 உள்ளனேவா?
நம்நாட் ல்தான்	இைவ	ேபான்றவற்றிற் க்	ேகள்வி	ேகட்பாேர	இல்ைல.

சில	விழாாக்கைளப்பற்றி	அய்யா	அவர்களின்	சிந்தைனகள்.

1.	 ெபாங்கல்:

i.	 ெபாங்கல்	நாள்	ஒன் தான்	தமிழர்நாள்;	மற்ற	பண் ைககெளல்லாம்	ெபரி ம்
தமிழ க் 	அவமானம்,	ேக .	தமிழர்கைளக்	ெகாைலெசய்த,	ெசய் ம்நாள்.

ii.	 தமிழர்கைளக்	 ெகான் 	 தமிழர்களின்	 பண் ,	 நாகரிகம்,	 கலாச்சாரம்,
பழக்கவழக்கம்	 இவற்ைறக்	 ெகாண்டதாக	 ஒ 	 பண் ைக	 இ க் மானால்
அதற் த்	 தமிழிேலேய	 ெபயர்	 இ க்கேவண் ம்.	 ஆனால்	 வடெமாழியில்
இ க் மானால்	 அ 	 எப்ப த்	 தமிழர்க் ண்டான	 பண் ைக	 என்
ற ம்?	 ெபாங்கல்	 பண் ைக	 என் 	 ம்	 ைறயில்	 அ

தமிழ்ப்ெபயராக	 இ ப்ப ம்	 அன்றி	 நம்மக்க க் 	 ஏற்ற	 பண் ைகயாக ம்
உள்ள .7

iii.	 தமிழர்கள்	 ெகாண்டா ம்	 மற்ற	 பண் ைககட் 	 எல்லாம்	 தமிழ ைடயைவ
என் 	 ெசால்ல	 ஆதாரம்	 இல்ைல;	 பார்ப்பா ைடயைவ	 என் 	 கைதகள்
எ திைவத் ள்ளனர்.	 ஆனால்	 ெபாங்கல்	 பண் ைகக் 	 இப்ப 	 ஒன் ம்
றவழி	இல்ைல;	என்றா ம்	இதற் ம்	மற்ற	பண் ைக	ேபாலக்	கைத	கட் விட
ைனந் 	விட்டார்கள்.

iv.	 நான்	ெபாங்கல்	பண் ைக	ஒன் தான்	 டநம்பிக்ைகயற்ற,	 ட்டாள்தனமற்ற
அறிவிற் ப்	ெபா த்தமான	விழாவா ம்	என் 	ெசால்லி	வ கிேறன்.

v.	 ெபாங்கல்	பண் ைக	என்ப 	நாள்	நட்சத்திரம்,	மதக்கைத	ஆதாரம்	 தலியன
எ ேம	 இல்லாமல்	 ைதமாதம்	 தல்	 நாள்	 என்பதாக,	 ைதத்திங்கைள ம்



தல்	நாைள ேம	ஆதாரமாகக்	ெகாண்டதா ம்.

vi.	 தமிழ்	 மக்க க் ப்	 பாராட்டத்	 த ந்த	 ஓர்	 உண்ைமயான	 தி நாள்	 உண்
என்றால்	அ 	தமிழர்	தி நாளாகிய	ெபாங்கல்	தி நாள்தான்.	மற்றத்	தி நாள்
எல்லாம்	ைவதிக	சம்பந்தமானைவ.	இந்தத்தி நாள்	ஒன் தான்	ப த்தறிைவ
அ ப்	பைடயாகக்	ெகாண்ட ;	அறிவியைல ம்	அ ப்பைடயாகக்	ெகாண்ட .8

2.	 தீபாவளி:

i.	 தீபாவளி	 உலகச்	 ேசமத்திற் 	 என் 	 ஆரியர்களால்	 உற்பத்தி	 ெசய்யப்ெபற்ற
ஐந்தாம்	பைடக்கைத.	திராவிடர்கைள	(தமிழர்கைள)	இழி ப த்தித்	திராவிட
ஆதிக்கத்ைத	அழித்த	கைத.

ii.	 தீபாவளிக்	 ெகாண்டாட்டமான 	 தமிழ்மக்க ைடய	 இழிைவ ம்
ட்டாள்தனத்ைத ம்	 காட் வ 	 மாத்திரமல்லாமல்	 தமிழர்	 (திராவிடர்)

இன்ன ம்	ஆரிய	இனத்தா க் 	அ ைம,	அவன 	கைலக் 	அ ைம,	மீட்சி
ெபறவி ப்பமில்லாத	மானங்ெகட்ட	ஈனப்பிறவி	என்பைதக்	காட் க்	ெகாள்ளப்
ேபாட் ப்	ேபா கின்றனர்	என்பேதயாகின்ற .

iii.	 தீபாவளியன் 	க ப் ைடத்	தரித் 	நரகா ர க் 	(திராவிடத்தைலவ க் )
வாழ்த் க் றி	 வலம்	 வ வ டன்	 ஆங்காங் க்	 ட்டம் 	 அவன
ெகாைலக்காகத்	 க்கப்பட	 ேவண் யைத	 விளக்கி	 “ க்கநாளாக”
ெகாள்ளேவண் ம்.

iv.	 தீபாவளி	 நாளன் 	 நாம்	 (திராவிடர்கள்-தமிழர்கள்)	 இரணியைன ம்
இராவணைன ம்	எப்ப ப்	 கழ்ந் 	மரியாைத	ெசய்கிேறாேமா	அ 	ேபாலேவ,
நரகா ர ம்	 நம்	 மரியாைதக் 	 உரியவனாவான்.	ஆதலால்	அப்ப ப்பட்ட	 நம்
தைலவைனத்	 ேதவர்	 ட்டம்	 ெகான்றதற்காக	 நாம்
க்கப்படேவண் ேமெயாழிய	 மகிழ்ச்சியைடவ 	 மடைம ம்	 இழி மான

ஈனச்ெசயலா ம்.

v.	 தீபாவளி	 என்கிறார்கள்;	 கட ள்	 பன்றி	அவதாரம்	 எ த் ப்	 மிைய	 மீட்ட
என்கிறார்கள்.	 மிக் ம்	 பன்றிக் ம்	 பிள்ைள	 பிறந்த 	 என்கின்றார்கள்.
இவற்ைற	 நம் கிறீர்களா?	 கட ள்	 எஎன்கிறவ க் 	 ஒ 	 ேயாக்கியைத
ேவண்டாமா?	ேபா ம்	ேபா ம்	மலம்	தின்கின்ற	பன்றியாகவா	கட ள்	அவதாரம்
எ க்க	ேவண் ம்?

vi.	 எவனாவ 	 ேபாரில்	 ெகால்லப்ப கிறவன்	 “நான்	 அேயாக்கியன்;	 நான்
சாகப்ேபாகிறைத	 மகிழ்ச்சியாகக்	 ெகாண்டா ங்கள்	 என் 	 வானா?”



நம்ைம	 இழி ப த்த	 நம்மவைனேய	 ெகான்ற	 எதிரிகளின்	 ெசயைல	 நாம்
மகிழ்ச்சியாகக்	 ெகாண்டா கிேறாம்	 என்றால்	 என்னப்ெபா ள்?	 இந்த
அக்கிரமம்	ஒழிய,	மனிதர்கள்	மான	உணர்ச்சி	ெபறேவண் ம்.	எனேவ,	இந்த
நாைள	 நாம்	 மகிழ்ச்சியாகக்	 ெகாண்டாடாமல்	 இழி ப த்த	 எதிரிகள்
ஏற்ப த்தி	 க்க	நாளாகக்	ெகாண்டாடேவண் ம்.

3.	 சர வதி ைச:

i.	 இ 	 ஓர்	 அர்த்தமற்ற	 ைச.	 கல்விைய ம்	 ெதாழிைல ம்	 ஒ 	 ெபண்
ெதய்வமாக்கி	 அதற் ச்	 ‘சர வதி’	 என் 	 ெபயர்	 ெகா த் 	 அைதப் ைச
ெசய்தால்	 கல்வி	 வ ம்,	 வித்ைத	 வ ம்	 என் ம்	 ெசால்லி	 நம்ைமப்
பார்ப்பனர்கள்	ஏமாற்றிக்	கல்விகற்கச்	ெசாந்த யற்சி	இல்லாமல்	சாமிையேய
நம்பிக்	 ெகாண் 	 இ க் ம்ப 	 ெசய் விட் 	 நாம்	 அந்தச்	 சாமிக் 	 ைச
ெசய்வதன்	ேபரால்	ெகா க் ம்	பணத்ைதக்	ெகாண்ேட	பார்ப்பனர்கள்	மட் ம்
ப த் ப்	ெபரிய	ப ப்பாளிகளாக	ஆகிெகாண் 9	நம்ைமப்	ப ப் 	வர யாத
மக் கள்	என் ம்	ெசால்லிக்ெகாண் ம்	உள்ளனர்.

ii.	 சர வதி	 ைச	 என்கிறான்;	 ‘தசரா’	 என்கிறார்கள்.	 தராைச	 ைவத் க்
ம்பி கிறார்கள்.	 கணக் ப்	 த்தகங்கைள	 ைவத் ப்	 பைடக்கிறார்கள்.

உண்ைமயிேலேய	 இப்ப க்	 ம்பி கிறவர்கள்	 ெபாய்க்	 கணக் 	 எ தாமல்
இ க்கிறார்களா?	 தராைச	 ைவத் க்	 ம்பி கிறவர்கள்.	 ஒ ங்காக
வியாபாரத்தில்	 நிைறைவ	 ெசய்கிறார்களா?	 எல்லாப்	 பித்தலாட்டங்கைள ம்
ெசய்வைதச்	ெசய் விட் 	அதற் ப் ைச	என்றால்	என்ன	ெபா ள்?

iii.	 சர வதிையக்	ெகா வி த்திப்	ெபரிய	உற்சவங்கைள	ெசய் ம்	நம 	நாட் ல்
ஆயிரத் க் 	 ஐம்ப 	 ேபர்க் ட	 கல்வி	 இல்ைல.	 சர வதிேய	 இல்லாத
நாட் ல்	ஆயிரத்திற் 	996	ேபர்கள்	கல்விகற்றவர்களாக	இ க்கிறார்கள்.

iv.	 ஆ தத்ைத	 ைவத் ப்	 ைச	 ெசய் 	 வந்த	 நம்	 நாட் 	 அரசர்கள்	 கதி
என்னவாயிற் ?	 ஆ தத்ைத	 ைவத் ப் ைச	 ெசய்வைதேய	 அறியாத
ெவள்ைளயன்	 ப்பாக்கி	 ைனக் 	 மண் யிடவில்ைலயா?	 சர வதி	 ைச
ெசய் ம்	 வணிகர்களில்	 ஒ 	 வியாபாரியாவ 	 சர வதிக் ப்	 பயந்
ெபாய்கணக் 	 எ தாமேலா,	 தப் 	 நிைற	 நி க்காமேலா,	 ைற	 அள
அளக்காமேலா	 இ க்கிறார்கள்	 என் 	 ெசால்ல ம்?	 அ ேபாலேவ
த்தகங்கைள ம்	 ேபனா-ெபன்சில்கைள ம்	 ைவத் ச்	 சந்தனப்ெபாட் ட்
ைச	 ெசய்கிறார்கேள	அல்லாமல்	 காேலா,	ைகேயா	 பட் விட்டால்	 ெதாட் க்

கண்ணில்	 ஒற்றிக்	 ம்பி கிறார்கேள	 அல்லாமல்	 நம 	 நாட் 	 மக்களில்
ப த்தவர்கள்	100க் 	25	ேபர்க க் ள்ளாகத்தாேன	இ ந் 	வ கிறார்கள்?



இவ்வள 	ஆ தப் ைச	ெசய் ம்	 சர வதி ைச	ெசய் ம்	இவ்வள 	விரதங்கள்
இ ந் ம்	 நம 	 அரசர்கள்	 கதி	 என்னவாயிற் ?	 நம 	 வணிகர்களின்	 நிைல
என்ன?	 எவ்வள 	 இழப் 	 அைடந் 	 வ கிறார்கள்?	 நம 	 ெதாழிலாளர்கள்
ெதாழிலில்லாமல்	 பிைழப் க்காக	 ேவ 	 நாட் ற் ப்	 ேபாகிறார்கேள	 இதன்
காரணெமன்ன?	 நாம்	 ெசய் ம்	 ைசகைளச்	 சர வதி	 ெதய்வம்
அங்கீகரிக்கவில்ைலயா?	அல்ல 	சர வதி	ெதய்வத் க் ம்	இந்த	விஷயத் க் ம்
ஒன் ம்	 சம்பந்தம்	 இல்ைலயா?	 அல்ல 	 சர வதி	 என்கிற	 ஒ 	 ெதய்வம்
ெபாய்க்கற்பைனயா?	 என்பைவயாகிய	 இம் ன்றில்	 ஒ 	 காரணமாகத்தாேன
இ க்க	ேவண் ம்?

v.	 இங்ஙனேம	 இராமநவமி	 கி ட் ணன்	 பிறப் 	 ேபான்ற	 வழிபா கைள ம்
சா கிறார்.

இவ்விடத்தில்	 நம்	 நாட் 	 மக்கள்	 பாரதமாதா,	 தமிழ்த்தாய்,	 ெத ங் த்தல்லி
என்ெறல்லாம்	 ெகாண்டா 	 வ கிறார்கேள	 இவற்ைறெயல்லாம்	 ேநாக் ம்ேபா
நம்நாட் ன்	 மர 	 ெதய்வமரபாகி	 வ வைதக்	 காண கிற .	 மக்கள்	 மர
நம்பிக்ைகயின்	 அ ப்பைடயில்	 அைமகிற .	 அய்யா	 அவர்கள்	 றிப்பி ம்	 மர
காரணகாரியத்ைத	 ஒட் 	 அைமகின்ற .	 மக்களில்	 பலேரா	 சிலேரா	 அவரவர்
மனப்பான்ைமக் த்	 தக்கவா 	 மனப்பக் வத்திற் 	 உகந்தவா 	 அவற்ைறத்
த விக்ெகாண் 	வாழ்கிறார்கள்.

1.	 ைசவம்	இதைனப்	‘பதி’	என் ம்,	ைவணவம்	‘ஈ வரன்’	என் ம்	ேப ம்↩

2.	 ைசவம்	இதைனப்	‘ப ’	என் ம்	ைவணவ	தத் வம்	‘சித் ’	என் ம் ம்↩

3.	 ஆங்கிலத்தில்	soul	என்ப 	ஆத்மாைவக்	 றிப்ப ↩

4.	 தத் வங்கைள	 நி வியவர்கள்	 கண்ட	 ெசால்	 இ .	 அைனத்ைத ம்
பார்ப்பனர்கள்மீ 	 மத் வ 	நியாயம்	இல்ைல↩

5.	 ேமல்நாட் ம்	 டப்பழக்கம்	 உண் .	 அப்ேபாேலா-13,	 ஒ 	 பதின் ன்றாம்
நாள்,	13	மணி,	13	நிமிஷம்,	13	வினா யில்	ெச த்தப்ெபற் 	 மியில்	வி ந்
ெநா ங்கிய .	 எண்	 13	 தான்	 இதற் க்	 காரணம்	 என் 	 நம் கின்றனர்
அறிவியலறிஞர்கள்.	எண்-13	அவர்க க் 	ஆகாத	எண்↩

6.	 காவ 	 எ ப்ப ம்	 கரகம்	 எ ப்ப ம்	 பார்ப்பனர்	 ழ்ச்சி	 அல்ல.	 பார்ப்பனர்
எவ ம்	 ஆ வதில்ைல.	 நம்மவர்கேள	 ஆ கின்றனர்.	 கட ள்	 மக்களிடம்
எதற்காகவாவ 	 வ ம்ேபா 	 பார்ப்பனனாகத்தான்	 வ கிறார்.	 இந்திரன்
பார்ப்பனனாக	 வந் தான்	 கர்ணனிடம்	 கவச	 ண்டலங்கைளப்	 யாசித் ப்



ெபற்றான்.	 கண்ணன்	 பார்ப்பனனாகச்	 ெசன் தான்	 கர்ணனிடம்	 அவன்
ெசய்த	 ண்ணியம்	அைனத்ைத ம்	ெபற்றான்↩

7.	 இதற் ம்	 ‘சங்கராந்தி’	 என் ட	 ெபயர்ெசால்ல	 ைனந் ள்ளனர்
பார்ப்பனர்↩

8.	 இதைனப்பற்றி	 ெபாங்க ம்	 அ ம்	 என்ற	 கட் ைர	 ஒன் ம்
பல்லாண் கட் ன்	எ தி	ெவளியிட் ள்ேளன்↩

9.	 சர வதி	 ைசைய	அவரவர்கேள	 வீட் ல்	 ெசய் 	 ெகாள்கிறார்கள்.இதனால்
பார்ப்பனர்கட் 	வ ம்ப 	இல்ைல↩
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தைலவர்களின்	த திகைளப்	பற்றி	அய்யா	அவர்கள்	சிந்தித் ள்ளார்கள்.	அவர்தம்
சிந்தைனகள்.

1.	 ஒ தைலவன்	ேவண் ம்,	அவன்	நடத் பவனாய்	இ க்கேவண் ேமெயாழிய
நடத்தப்ப பவனாய்	 இ க்கக் டா .	 அ த்தாற்ேபால	 பின்பற் பவர்கள்
இ க்கேவண் ம்.	 அவர்கள்	 தைலவர்	 அபிப்பிராயத் க்
உைழக்கிறவர்களாக	 இ க்கேவண் ம்.	 அதற் த்தான்	 ஒத் ைழப் 	 என்
ெபயர்.

2.	 மக்கைள	 நடத் கிறவன்	 தைலவேனெயாழிய	 மக்களின்	 பின்னால்
ெசல் கிறவன்,	மக்கைள	அடக்க	 யாதவன்	தைலவன்	அல்லன்	தைலவன்
ஆக ம்	மாட்டான்.1

3.	 தைலவனாக	வ பவன்	ெபா மக்கள்	அத்தைன	ேபர்களின்	வி ப்பத்ைத ம்
சம்பாதிக்கேவண் ம்	 என் 	 ஆைசப்படக் டா .	 அ 	 யாதகாரியம்
என்பேதா 	 அ 	 ேதைவயற்ற ம்	 ஆ ம்.	 மற்றவர்கள்	 ைற கிறார்கள்
என்பதற்காக	 இலட்சியம்	 ெசய்யேவண் யதில்ைல.	 தனக் ச்	 சரிெயன்
பட்டைதத்	 ணி டன்	ெசய்ய	ேவண் யேத	 ைறயா ம்.

4.	 தற்சமயம்	 நாட் ல்	 நல்ல	 தைலவர்	 பஞ்சம்	 ஏற்பட் 	 வ கிற .	 மக்களிடம்
நன்மதிப் ப்	ெபற்ற	எந்தத்	தைலவ ம்	இப்ெபா 	நாட் ல்	இல்ைல.

சில	 தைலவர்கைளப்பற்றி	 அய்யா	 அவர்கள்	 க த் 	 ெதரிவித்	 ள்ளார்கள்.
அத்தைகவர்க ள்	சிலைர	ஈண் க் றிப்பி கிேறன்.

1.	 அறிஞர்	 அண்ணா:	 அறிஞர்	 அண்ணாைவப்	 ேபான் 	 இ 	 வைரயில்	 நாம்
கண்டதில்ைல.	 ய்ைமயான	 ெநஞ்சம்	 ெகாண்டவர்;	 ஏைழகள்மீ
இரக்கத் டன்	 ெநஞ் 	 ெநகிழ்பவர்.	 இவைரப்	 பற்றிப்	 ெபரியாரின்
சிந்தைனகளில்	சில.

i.	 மா ர்	40	 ஆண் க்காலமாக	 தந்ைத	 ெபரியார்	 நடத்திைவத்த
ஆயிரக்கணக்கான	 தி மணங்கள்	 சட்டப்ப 	 ெசல் ப யற்ற	 தி மணமாக
இ ந்த .	அவற்ைற	எல்லாம்	ெசல் ப யா ம்ப 	சட்டம்	நிைறேவற்றிவிட்டார்
தம்	ஆட்சிக்காலத்தில்.



ii.	 வரலாற்றில்	ச தாய	சீர்தி த்த	வீரர்	என் 	ெபாறிக்கப்ப வார்	என்ப 	உ தி.

iii.	 அண்ணா	 நம்	 நாட் ன்	 ஆட்சிப்	 ெபா ப்ேபற்ற ம்	 ப த்தறி க்
ெகாள்ைகப்ப த்	 ணிந் 	 ஆட்சி	 ெசய் 	 வ கின்றார்.	 ஒவ்ெவா
மன்றங்களி ம்	இல்லத்தி ம்	அண்ணாபடம்	இ க்கேவண் ம்.

iv.	 தமிழர்	 ச தாயத்தினரின்	 அன்ைப	 இ கா ம்	 எவ ம்	 ெபெறாதவைர
ெபற் விட்டார்.	 எப்பக்கம்	 தி ம்பினா ம்	 ‘அண்ணா	 வாழ்க!	 அண்ணா
வாழ்க!’	என்ற	ஒலிதான்.

v.	 அண்ணாவின்	ப த்தறி 	ஆட்சிையக்	காப்பாற்ற	ேவண் ய 	நம 	கடைம.
இவைரப்ேபால்	இன்ெனா வர்	இல்ைல	என் 	ெசால் ம்	அள க் 	இவர்தம்
கேழணி	உயர்ந் 	விட்ட .

(vi)அண்ணாைவப்ேபால்	 ஒ வைரச்ெசால்ல	 ேவண் மானால்	 இரஷ்ய	 நாட்
ெலனிைனத்தான்	ெசால்லலாம்.

ஒன் 	 நிைனவிற் 	 வ கிற .	 சிறி 	 க த் 	 மா பா 	 இ ப்பதாகத்
ெதரிந்தா ம்	அண்ணா	அவர்கள்	இராஜாஜிைய ம்	ெபரியாைர ம்	ஒப்ப	மதித்தவர்.
ெபரியா ம்	இராஜாஜி ம்	க த் 	மா பட்டவர்களாக	இ ப்பி ம்	இரட்ைடயர்கள்
ேபால்	அன் டன்	வாழ்ந்தவர்கள்.	இ வர்	அறி ைரகைள ம்	ேகட்டவர்	அண்ணா.

நான்	 தி ப்பதியில்	 பணியாற்றி	 வந்த	 காலத்தில்	 ஏேதா	 ஓர்	 அ வல்நிமித்தம்
ெசன்ைன	 வந்தி ந்ேதன்.	 பாரி ைன	 பக்கம்	 இ ந்த	 இராஜா	 அண்ணாமைல
மன்றத்தில்	 ஒ 	 ட்டம்.	 அண்ணா	 அதில்	 ேப கிறார்.	 திரளான	 ட்டம்.
ன்வரிைசயில்	 ெபரியா ம்	 இராஜாஜி ம்	 வீற்றி க்கின்றனர்.	 ட்டத்திற்

வ ைக	 ரிந்த	 அண்ணா	 இ வைர ம்	 கண் 	 அவர்களிடம்	 ெசன் 	 அவர்கள்
காைலத்	 ெதாட் 	 வணங்கிவிட் 	 ேமைடக் ச்	 ெசன்றார்.	 மக்களின்	 ைகெயாலி
கட்டத்ைத	அதிரைவத்த .

ேமைடக் ச்	ெசன்ற	அண்ணா	ெசான்னார்:	“நான்	ஏன்	இவர்கைள	வணங்கிேனன்
என்றால்	 இ வ ம்	 என்	 அரசியல்	 நாதர்கள்.	 என்	 காலில்	 ள்	 ைதத்
சீழ்பி த் 	 சிரமப்ப ம்	 ேபா 	 என்ன	 ெசய்யலாம்	 என் 	 தா யில்லாத
ெப மகைனக்	ேகட்டால்,	“ெம வாக	 ள்ைள	 நீக்கி	 சீைழவ யச்	ெசய் 	ம ந்
ேபாட் 	ஆற்றினால்	 சரியாகிவி ம்”	 என் 	ெசால்வார்.	தா ள்ள	ெப மகைனக்
ேகட்டால்,	“நல்ல	ம த் வரிடம்	ெசன் 	காைலேய	எ த் வி ;	 திய	ெசயற்ைகக்
காைலப்	 ெபா த்திக்	 ெகாள்ளலாம்”	 என் 	 ெசால்வார்.	 இவ்வா 	 ெசான்ன ம்
மீண் ம்	மக்களின்	ைகெயாலி	ஒ மணித் ளி	கட்டடத்ைத	அதிரைவத்த .

2.	 அம்ேபத்கார்:	 இவைரப்பற்றி ம்	 தந்ைத	 ெபரியாரின்	 சிந்தைனகள்	 உள்ளன.



இ வ ம்	 த்தைர ம்	 த்த	மதத்ைத ம்	ேபாற் பவர்கள்,	அய்யா	அவர்களின்
சிந்தைனகள்.

i.	 இந்தியாவிேலேய	அம்ேபத்கார்	தனியான	க த் ைடய	ஓர்	ஒப்பற்ற	மாமனிதர்.
மனிதர்களிேலேய	 அறிவாக்கத்தால்	 ேமம்பட்ட	 நிைலயில்	 விளங்கியவர்.
தந்திரமாகச்	சிந்திக் ம்	அறி ம்	ஆற்ற ம்	உைடயவர்.

ii.	 டாக்டர்	 அம்ேபத்கார்	 ஒ வேர	 ெபா வாழ்வில்	 ச தாயத் ைறயில்	 யற்சி
ெசய் 	ெவற்றி	ெபற்றவர்.

3.	 காமராசர்:	இவைரப்பற்றி ம்	அய்யா	அவர்கள்	 சிந்தித் ள்ளார்.	 காமராச ம்
ஓரள 	 ெபரியார்	 க த் கைளத்	 த வி	 வந்தவர்.	 அய்யா	 அவர்களின்
சிந்தைனகள்:

i.	 தமிழர்	ச தாயத்திற்காக	உைழத் 	வ ம்	நான்	(ெபரியார்)	பலத்த	எதிர்ப்ைபச்
சம்பாதித் க்	 ெகாண் 	 தல்மந்திரி	 காமராசைரப்	 பா காக்கத்தாேன
ேவண் ம்.

ii.	 மான ம்	 நாதி ம்	இனஉணர்ச்சி ம்	அற்ற	 நம்	 ச தாயத் க் க்	 காமராசர்
ஆட்சி	ஏற்பட்ட 	எதிர்ப்பாராத	சம்பவமா ம்.	இந்த	ஆட்சி	 மீண் ம்	அைம ம்
என் 	எதிர்பார்க்க	 யா .

iii.	 நான்	 ெகாள்ைககைள	 விட் ப்	 ேப பவன்	 அல்லன்.	 காங்கிரைசத்	 தாக்கிப்
ேப பவன்.	 நான்	 காமராசைர	 ஆதரிக்கிேறன்	 என்றால்	 அவர 	 எல்லாக்
ெகாள்ைககைள ம்	ஆதரிக்கிேறன்	என்பதல்ல.

iv.	 என் ைடய	 வீ 	 ெந ப் 	 பற்றி	 எரிகிற .	அைணக்கத்	 தண்ணீர்	 இல்ைல.
அைணக்கக் ய	ஊர்	 மக்கள்	 பக்கத் க்	 வீட் ல்	இ க் ம்	 என்எதிரிக்
உரிைமயான	கிணற்றிலி ந் 	தண்ணீர்	ெகாண் 	வந் 	அைணக்கவந்தால்-
எதிரி	 வீட் த்	 தண்ணீரால்	 எரி ம்	 என்	 வீட்ைட	அைணக்காேத	 என் 	 நான்
ெசான்ேனனானால்,	 அஃ 	 அறி ள்ளவன்	 ெசய்கிறேவைலயா?	 காமராசர்
நமக் ம்	 நம்மக்க க் ம்	 நன்ைம	 ெசய் ம்ேபா 	 அவ க் 	 எதிர்ப்
ெதரிவிப்ப 	நியாயமா?

v.	 மக்கள்	 எல்லா ம்	 ப க் ம்ப யான	 ெப ைம	 காமராசரால்	 வந்த 	 என்
ேவேனெயாழிய	 காங்கிரசினால்	 வந்த 	 என் 	 நான்	 ஒத் க்

ெகாள்ளமாட்ேடன்.	காமராச க் 	 ன்	இ ந்த	காங்கிர 	ஆட்சியில்	இைவ
எல்லாம்	ஏன்	நடக்கவில்ைல?	ேக கள்	தாேம	நடந் ள்ளன?	காமராசர்	ேதாற்
அவ ைடய	இடத் க் ம்	 பார்ப்பாேனா,	 பார்ப்பா ைடய	அ ைமகேளா	வந்
உட்கார்ந்தால்	 இைவ	 எல்லாம்	 ெசய்வார்களா?	 ேதாைசையத்



தி ப்பிப்ேபா வ ேபால்	 காமராசர்	 ெசய்த	 நன்ைமகைள	 எல்லாம்
மாற்றிவி வார்கள்.

vi.	 இன் 	 மந்திரிசைப	 ஒ 	 தமிழன்	ைகயில்	இ க்கின்ற .	அ ம்	 தமிழன்
நலனில்	அக்கைற	ெகாண்ட	 கீழ்ச்சாதி	ஆள்	ைகயில்	இ க்கின்ற .	அதன்
காரணமாக	 ஆதரிக்கின்ேறன்.	 இ 	 ேபாய்விடாமல்	 பா காக்க	 ேவண் ம்
என் 	 கிேறன்.

vii.	 எங்கள்	ெகாள்ைகைய	நிைறேவற்றிக்	ெகாள்ளக்	காமராசைர	ஆதரிப்ப ம்	பல
திட்டங்களில்	ஒன்ேறயா ம்.

viii.	 100க் ப்	15	ேபர்	ப த்தவர்கள்	உள்ள	நிைலயில்	ஆச்சாரியார்	பதவிக் 	வந்
அைத	10ஆகக்	 ைறக்கப்	பா பட்டார்.2	பல	பள்ளிகைள	 னார்.	காமராசர்
பதவிக் 	வந்த	7	ஆண் க்காலத்தில்	ஆசாரியர்	 யபள்ளிகைள	ஏற்ப த்தி
நிைலைய	 மாற்றி	 இப்ெபா 	 100க் 	 35	 ேபர்	 ப க் ம்	 நிைலைய
உண்டாக்கினார்.

ix.	 ேந வின்	 ெதாண்ைடத்ெதாடர்ந் 	 ெசய்யக்	 காமராசர்	 இ க்கிறார்.	 ேந
அவர்கள்	 விட் ச்	 ெசன்ற	 காரிய்தைதக்	 காமராசர்	 எ த் ச்	 ெசய்வார்.
அவ ம்	 ேந ைவப்	 ேபான் 	 அவ்வள 	 விளம்பரம்	 இல்லாவிட்டா ம்	 நம
நாட்ைடப்	ெபா த்தவைரயில்	அவர்	ஒ 	ெபரியதியாகி	ஆவார்.

x.	 தமிழ்	நாட் ன்	வரலாற்றில்	ஏன்	இந்தியாவின்	வரலாற்றில்	காமராசரின்	காலம்
ஒ 	 றிப்பிடத்தக்க	“ ந்தரகாண்டப்”	ெபாற்காலம்	அரசியலில்	ஆ ம்.	இன்
இந்திய	அரசியலில்	காமராச க் 	 நிகர்,	அ த்த	இரண்டாவ 	 ன்றாவ
நபர்	யார்	என் 	ெசால்ல	 யாத	அள க் 	ஓர்	உச்சநிைல	ெபற்ற	காலமா ம்.

xi.	 காமராசரின்	 சமதர்மத்திட்டத்தால்	 இன் 	 ‘ேகாயில்	 இல்லாத	 ஊரில்
யிராேத’	 என் ம்	 ட்டாள்தனமான	 பழெமாழி	 மைறந் 	 ‘பள்ளி	 இல்லா

ஊரில்	 யி க்க	ேவண்டா’	என்ற	 திய	நீதிெமாழி	ஏற்பட் ள்ள .

xii.	 கல்வி	 சம்பந்தப்பட்ட	 எந்த	 நிகழ்ச்சி	 ெதாடங்கினா ம்	 ‘கட ள்	 வாழ்த் ச்’
ெசால் வைத	 நி த்திவிட் 	 ‘காமராசர்	 வாழ்த் ’	 றேவண் ம்.
அவர்காலத்தில்	பள்ளிகள்	நாெடங் ம்	திறக்கப்ெபற்றன.

இராஜாஜி,	 காந்திய கள்,	 தி .வி.க.	 கைலஞர்	 பற்றி ம்	 றி ள்ளார்.
விரிவஞ்சிவிடப்	ெபற்றன.

கைலஞைரப்பற்றி:	 க ணாநிதி	 இராஜதந்திரம்	 மிக்கவர்.	 இந்தநா 	 சிக்கல்
நிைறந்த	 நா .	 ஒ க்கம்,	 நாணயம்,	 ேநர்ைம	 ஆகியைவபற்றிக்	 கவைலப்படாத



மக்க ள்ள	நா .	இந்த	நாட் ல்	மிகச்சிக்கலான	 பிரச்சிைனகைளெயல்லாம்	மிக
அறி த்திறன்	காரணமாகத்	தீர்த் 	வ கின்றார்.3

இவர்	ஆட்சி ைம ம்	 பார்க் ம்	 ன்மைறந் 	விட்டார்.	அதனால்	இதற் ேமல்
றிப் கள்	இல்ைல.

இன் ம்	வள் வர்,	 த்தர்,	இராமலிங்கர்,	பாரதிதாசன்	இவர்கைளப்	பற்றிெயல்லாம்
சிறப்பாகக்	 றி ள்ளார்.	விரிவஞ்சி	அைவவிடப்	ெபற்றன.

1.	 இதற் 	 இன் ,	 பலர்	 எ த் க்காட் களாக	 உள்ளனர்.	 ெபயர்கள்	 றிப்பிட
வி ம்பவில்ைல.	சிந்தித்தால்	அறிந் ெகாள்ள	 ம்↩

2.	 1952	இல்	காங்கிர 	 ேதாற் 	ஆட்சி	அைமக்கவில்ைல.	 எதிர்க்கட்சிகளி ம்
சரியானநிைல	இல்ைல.	காங்கிர 	இராஜாஜிைய	அைழத் 	ஏற்பா 	ெசய்யச்
ெசால்லிய .	 அவர்	 சில	 எதிர்க்	 கட்சிகளின்	 உ ப்பினர்கைள	 Associate
member	 (Congress)	 ஆக்கி,	 அவர்கட் ப்	 பதவிகள்	 ெகா த் 	 ஆட்சி
அைமத்தார்.	 அந்தக்	 காலத்தில்தான்	 மாணிக்கேவல்	 நாயக்கர்
சட்டமன்றத்தைலவர்	(Speaker)	ஆனார்↩

3.	 இவர்காலத்தில்	 தி 	 ெந. .	 ந்தரவ ேவ 	 கல்வி	 இயக் நர்.	 இவ க்
வி ப்பப்ப 	 ெசயற்ப ம்.	 உரிைமதரப்	 ெபற்றதால்	 மதிய	 உண த்திட்டம்,
சீ ைடத்திட்டம்	 ஆகியைவ	 ஏற்ப த்தி	 அற் தமாகச்	 ெசயற்பட்டன.	 தமிழ்
நாட்ைடப்	பாரா ம்	மன்ற ம்	 கழ்ந்த ↩
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ெபரியார்:	இ கா ம்	நான்	 றிவந்த	ெபரியார்	யார்?	அவேர	 கிறார்.

1.	 நான்	 ப த்தறி வாதி	 எனக் 	 மதம்	 -	 கட ள்	 -	 ெமாழி	 -	 நா -அர
இைவபற்றிெயல்லாம்	 கவைல	 இல்ைல.	 யார்	 ஆட்சி	 ரிகின்றனர்	 என்ப
பற்றி ம்	 கவைல	 இல்ைல.	 ப த்தறிேவா 	 ஆட்சி	 ெசய்கிறார்களா
என்ப தான்	 க்கியம்	ஆ ம்.

2.	 ப த்தறி 	ஆட்சி	என்ப 	ேவ 	எந்தக்காரியங்களில்	தங்கள்	ப த்தறிைவக்
காட்டத்	 தவறினா ம்	 இளம்	 உள்ளங்களில்	 இம்மாதிரி	 கீழ்த்தரக்
க த் க்கைள	 ( ராண	 இதிகாசத்தில்	 உள்ள	 ஒ க்கக்	 ேகடான
க த் கைள)	 எந்தக்	 காரணம்	 ெகாண் ம்	 த்தாமல்	 பார்த் க்
ெகாள்ளேவண் ய 	 க்கியக்	காரியமல்லவா?

3.	 எனக் க்	கட ள்	பற் ,	மதப்பற் ,	நாட் ப்பற் ,	ெமாழிப்பற் ,	சாத்திரப்பற்
ஆகிய	 எ ெவான் ம்	 இல்ைல.	 ஆனால்	 மக்களின்	 வளர்ச்சிப்பற்
ஒன் தான்	உண் -அ ம்	அறி க் ம்	ஏற்றவைகயில்.

மானசீகமாக:	 தந்ைத	 ெபரியார்	 படத்ைதப்	 பார்த்தி ப்பீர்கள்.	அதைன	 மனத்தில்
நி த்திக்	ெகாண் 	நான்	 வைத	அத டன்	ெபா த்திக்	கா ங்கள்.

சிவந்தேமனி;	த த்த	உடல்;	ெப த்த	ெதாந்தி;	நல்ல	உயரம்;	ெவ த்த	தைலமயிர்;
நைரத்தமீைச;	தா ;	நீண்ட க் ;	அகன்ற	ெநற்றி;	உயர்ந்த	மயிரடர்ந்த	 வங்கள்;
ஆழமான	 கண்கள்;	 ெம வான	 உத கள்;	 ெசயற்ைகப்	 பற்கள்;	 ஒ சாதாரண
க் க்	 கண்ணா .	 இைவ	 அைனத் ம்	 கலந்த	 உ ண்ைடயான	 கம்;	 ஒ

தனியான	 கெவட் ;	என்னேமா	ஒ விதமான	கவர்ச்சி.

இ ப்பில்	எப்ேபா ம்	ஒ 	நான் 	 ழத் ணி.	காலில்	ெச ப் .	 க்கால்ைக டன்
ஒ மாதிரியான	 ெவள்ைளச்சட்ைட.	 அதில்	 வரிைசயாக	 ல்	 ெபாத்தான்கள்.
பழங்காலத் 	 ேகாட் க் ம்	 இக்காலத் 	 ‘ஷர்ட்’ க் ம்	 ந வில்	 ஒ
தனமான	உ ப் .	ெவளிப் றத்தில்	 ன் 	பாக்ெகட் கள்,	உட் றத்தில்	(பணப்ைப

ைவத் க்	 ெகாள்வதற்காக)	 கட்டாயம்	 ஒ பாக்ெகட்.	 ெவளிப்ைபகளில்
ெசய்தித்தாள்கள்,	 சில	 க தங்கள்,	 ெபா க் ட்டத்தில்	 ேகட்கப்ெபற்ற
ேகள்வித்தாள்கள்,	 இரண்ெடா 	 சி 	 த்தகங்கள்,	 ண் ப்பிர ரங்கள்,
நாட் றிப் ,	ஒ சி 	கத்தி-ஆகிய	சகலசாமான்க ம்	நிைறந் 	எப்ேபா ம்	உப்பிய
வண்ணம்	 இ க் ம்.	 இவற்றில்	 பல	 ெவ 	 மாதங்க க் 	 ந்தியைவயாக ம்,



ப்ைபத்	 ெதாட் க் ப்	 ேபாயி க்கேவண் யைவயாக ம்	 இ க் ம்.
ெவளிப் றத் க் 	 ேமல்	 ஒ 	 ‘ஃப ண்டன்	 ேபனா’	 ெச கப்ெபற்றி க் ம்.
உட் றப்ைபயில்	ஒ 	‘மணிபர்ஸ்’.	அதன்	அைறெயான்றில்	க காரம்.

இவ்விதமான	 ஒ 	 சட்ைடப்ைபக் ேமல்	 ஓர்	 ஐந் 	 ழப்ேபார்ைவ.	 அேநகமாக
‘ஆரஞ் ’	அல்ல 	 ‘காப்பி’	நிறத்தில்.	இந்த	 உைடகள்	ெப ம்பா ம்	அ க்காகேவ
இ க் ம்.1	 சட்ைடப்ைபகளின்	 ஓரங்கள்	 அ க்க க்	 கிழிந் 	 ெதாங்கிக்
ெகாண்ேடஇ க் .	 ைகயில்	 எப்ேபா ம்	 ஒ 	 ெமாத்தமானத 	 பி க் ம்	 பக்கம்
வைளந்தி க் ம்.

ைகயில்	 ஒ 	 ேதாற்ெபட் 	 அதற் ப்	 ட் மில்ைல;	 சாவி ம்	 இல்ைல.	 மிக
அந்தரங்கமான	ெசாந்தக்	க தங்கள்	 தல்	பைழய	ெசய்தித்தாள்கள்,	பட்ைடயாக
ந க்கப்	ெபற்ற	பற்பைசக் ழல்,	பைழயபல்	 (பிரஷ்)	ைமப்ெபட் ,	ேசாப்,	க தத்தாள்,
உைறகள்	 வைரயில்	 எல்லாம்	 இந்தப்	 ெபட் க் ள்தான்.	 சட்ைடப்ைபயி ள்ள
ப்ைபகள்	 அதாவ 	 ‘ரிக்கார் கள்’	 மி ந் 	 விட்டால்	 அவற்றில்	 சில

இப்ெபட் க் ள்	 கலிடம்	 ெப ம்.	இரண் 	 ன் 	 மாதங்கட் 	ஒ ைற	 ெபட்
ட	 யாமேல	 ட் க்ெகாண்டால்	இப்ெபட் 	காலி	ெசய்யப்ெப வ ண் .

இம்மாதிரி	 உ வத்ேதா ம்	 உைடேயா ம்	 வாலிபநைடேயா ம்	 ைகயில்	 பி த்த
த ட ம்	காணப்ெப பவேர	தந்ைத	ெபரியார்.	இவ ைடய	ெபா ைம	யாவரா ம்
ேபாற்றக்	 ய .	 எவ்வள 	 கிளர்ச்சியான	 நிகழ்ச்சிகளி ம்	 சரி,	 ெபா ைமைய
இழக்கமாட்டார்.	 க ஞ்ெசாற்கைளப்	 பயன்	 ப த்தமாட்டார்.	 இவர்பைகைம
என்பைதப்	 ெபா ட்ப த்தேவ	 மாட்டார்.	 நீண்டகாலப்	 பைகவர்கேளா ம் ட
விைரவில்	தாமாகேவ	வலிந் 	நட் க்	ெகாண் 	வி வார்.	இப்ெப ந்	தைகைய,

வயதில்	அறிவில்	 திேயார்-நாட் ன்
வாய்ைம	ேபா க்	ெகன்றாம்	இைறயாய்!
உயர்	எண்ணங்கள்	மல ம்	ேசாைல.

என் 	 சித்திரித் க்	 காட் வார்	 பாேவந்தர்	 பாரதிதாசன்.	 டாக்டர்	 பழநி.
அரங்கசாமியார்,

சாதி ம்	மதெவறி ம்	சாய்ந்தி ந்த	கழகத்ைதத்
	த ெகாண் 	நிமிர்த்திட்ட	தனிப்ெப ந்	தைலவா!

தமிழகத்தின்	 ைமதன்ைனத்	தன் கில்	தாங்கிஇங் த்
	ெதாண் ற் 	நான்கி ம்	ெதாண் ெசய்த	ப த்தபழம்

ணிச்ச ம்	ஆற்ற ம்	 யமான	சிந்தைன ம்
	ெதாைல ர	ேநாக் ம்	அயராத	உைழப் ம்

அன் க் ப்	பணிைவ ம்,	வன் க் த்	 ணிச்சைல ம்



	காலெமல்லாம்	காட் வந்த	க ஞ்சட்ைடப்	ெப ந்தைலவர்!2

என் 	ஒ 	ெசால்ேலாவியமாகக்	காட் வார்.

“ெபரியார்	 உயி டன்	 வாழ்ந்த	 ெமாத்த	 நாட்கள்	 34,433	ஆ ம.	இந்த	 நாட்களில்
அவர்	 ெப ம்பாலான	 ேநரத்ைதப்	 ேபச ம்	 எ ந்த ம்	 பயன்ப த்தினார்.	 அவர்
ெசய்த	ெமாத்தப்	 பயண ரம்	 15,12,000	கிேலாமீட்டர்.	இந்தத்	 ரம்	 மிைய	 33
ைற	 ற்றி	 வந்ததற் ச்	 சமமா ம்.	 அவர்	 ெசாற்ெபாழிவாற்றிய	 ெமாத்தேநரம்

21,400	 மணி.	 இந்தப்ேபச்ைச	 ஒலிப்பதி 	 ெசய்தால்	 2	ஆண் கள்	 5	 மாதம்	 11
நாட்கள்	வைர	ெதாடர்ந் 	ேகட் க்	ெகாண்ேட	இ க்கலாம்”	(மின்மினி)3

ெபரியாரின்	 ேபச் த்திறன்:	 ெபரியாரின்	 ேபச் 	 மக்கைளக்	 கவர்வதற் க்
காரணமாக	 இ ந்தைவ	 அவர்	 ைகயாண்ட	 பழெமாழிகள்,	 ட் க்	 கைதகள்,
உவைமகள்	 தலியைவ.	 ேதாழர்	 மா.	 நன்னன்	அவர்கள்	 இவற்ைறத்	 ெதா த்
சி சி ல்களாக	 ெவளியிட் ள்ளார்கள்.4	 எ த் க்காட் கள்	 தந்
விளக்கினால்	ேபச் 	 நீ ம்.	ஆகேவ	தவிர்க்கப்	ெபற்றன.	ஆயி ம்	கவிஞர்	நாரா.
நாச்சியப்பன்5	கவிைதயில்	தந்தால்	 ைவ	பயக் ம்	என்பதால்	அவற்ைற	ஈண் த்
த கின்ேறன்.

ெபரியார்தம்	ெசாற்ெபாழிைவக்	ேகட்டவர்கள்
	ெவ ப்பகற்றிப்	ெபரியார்	ெகாள்ைகக்

ரியாராய்	மா வதாம்	விந்ைதயிதன்
	உட்ெபா ைளச்	ெசால்ேவன்,	கல்வி

ெதரியாத	மக்கைள ம்	வசப்ப த் ம்
	 ைறைமதனில்	திறைம	யாக

உைரபகர்வார்!	தன் ளத் ப்	பட்டெதல்லாம்
	ஒளியாமல்	உைரப்பார்	கண் ர்!

காற்ற க் ம்!	 யல்வீ ம்!	இைடயின்றி
	மைழெபாழி ம்!	க த் ,	ெவள்ளம்

ேபாற்ெப ம்!	அ விெயன	ஓ வ ம்
	மணிக்கணக்காய்	ெபாழி ம்!	ேபச்சில்

ஆர்ந்தி க் ம்	நாட் ள்ள	வைகப்பட்ட
	பழெமாழிகள்	அத்த	ைன ம்!

ேசாற்றி க் க்	காய்கின்ற	ஏைழகட் ச்
	ெசயல்காட் ச்	ேசார்வ	கற் ம்!

உவைமகேளா	 விந்தி க் ம்!	கைலப்ேபச் ப்
	ேப ங்கால்	ஒன்ேறா	ெடான்றாய்த்



தவழ்ந் வ ம்	ேகள்விகட் ப்	பதில்ெசால்லத்
	ெதரியாமல்	தவித்த	ேபர்கள்

இவர்கட் த்	ெதாண்டர்களாய்	இன்றி க் ம்
	நிைலெயான்ேற	ஈேராட்	டண்ணல்

இவர்ேபச்சின்	திறம்விளக்கப்	ேபா ெமனக்
	 றி ேவன்!	எ ச்சி	ெகாள்ேவன்!

இந்த	கவிஞர்	 1954	 தல்	ெபரியாரிடம்	ெந ங்கிய	ெதாடர் ைடயவர்	கிட்டத்தட்ட
ஐம்பதாண் கட் 	 ன்னர்	இவர்	 பர்மாவில்	இ ந்தேபா 	 (1954இல்)	 ெபரியாைர
வரேவற் ப்	பத் 	நாட்கள்	அவ டன்	ெந ங்கிப்பழ ம்	வாய்ப் ப்	ெபற்றவர்.	 1945-
தல்	 ப த்தறி க்	 க த் கைள	 ஏற் க்ெகாண்டவர்.	 நா 	 வி தைல

அைடவைதவிட	 மக்கள்	 டத்தனத்திலி ந் 	 வி தைல	 ெப வ 	 மிகமிகத்
ேதைவயான 	 என்ற	 யமரியாைதக்	 ெகாள்ைக	 இைளஞரான	 இவர்தம்
எண்ணத்தில்	ேவர்ெகாண்ட .6

1.	 இவர்	 சரியாகக்	 ளிப்ப 	 இல்ைல.	 இவைர	 இ த் ப்பி த் க்	 ளிக்க
ைவப்ப 	நாகம்ைமயா க் ப்	ெப ம்பாடாக	இ க் ம்↩

2.	 தந்ைதெபரியார்	21ஆம்	ஆண் 	பிறந்தநாள்	மலர்-பக்	23↩

3.	 ெபரியாரியல்	(நன்னன்	ெதா த்த )	பக்-73↩

4.	 ெபரியாரின்	 ட் க்கைதகள்	 (ஆகஸ் -1998);	 ெபரியாரின்பழெமாழிகள்
(ஆகஸ் -1998)↩

5.	 ஈேராட் த்தாத்தா-ெசால்லின்	ெசல்வர்	(1-3)↩

6.	 நாரா.	நாச்சியப்பன்-பர்மாவில்	ெபரியார்	(1993)- ன் ைரயில்↩



����������
மனிதன்	 ஒ 	 ச கமாக- ட்டமாக-வாழேவண் யவன்.	 மனித	 வி த்திக் த்
தி மணம்தான்	 அ ப்ைடயாக	 அைமவதால்	 இந்தப்	 ெபாழி 	 மனித ைடய
இயல் களாகிய	 தி மணத்தில்	 ெதாடங்கிேனன்.	 வழக்கமாக	 நைடெப ம்
தி மணங்கைளச்	 ட் காட் 	 காதல்	 மணம்,	 கலப் மணம்,	 சீர்த்தி த்த
தி மணங்கள்,	 ம மணம்-	 மைனவிைய	 இழந்தவன்	 ெசய் 	 ெகாள்வ ,
விதைவத்தி மணம்	 தலியவற்றிற் 	 தலிடம்	தரேவண் ம்	என்ப 	ெபரியாரின்
அ ப்பைட	 ேநாக்கம்	 என்பைத	 எ த் க்காட் ேனன்.	 ழந்ைத	 மணத்ைதத்
தவிர்க்கேவண் ம்	 என்ப 	 அய்யா	 அவர்களின்	 அைசக்க	 யாத	 ெகாள்ைக
என்பைத	ெதளிவாக்கிேனன்.

தி மணத்தின்	 அைடயாளமாக	 மைனவி	 க த்தில்	 அைம ம்	 தாலிையப்ேபால்
கணவன்	க த்தில்	ஓர்	அைடயாளமாக	இ க்கேவண் ய 	தந்ைதயின்	வி ப்பம்
என்பைதச்	 ட் ைரத்ேதன்,	 ேவண் மானால்	 ேமாதிரங்கைள	 அைடயாளமாகக்
ெகாள்ளலாம்	என்பைத	நிைன ட் ேனன்.

ச கத்தில்	ெதாத் 	ேநாய்	ேபால்அைமதி ப்ப 	சாதி	 ைற	என் ம்,	சாதி	என்ற
ெசால்ேல	 சரி	 அல்ல	 என் ம்	 ெதால்காப்பியம் லம்	 எ த் க்காட் ேனன்.
தீண்டாைம,	சாதித்ெதாழில்,	சட்டத்தின் லம்	சாதி	ேவற் ைமையக்	கைளயலாம்
என் ம்,	 ஆனால்	 நைட ைற	 அரசியலில்	 அதைன	 நீக் வதற் ப்	 பதிலாக
வற் த் ம்	 ைறேய	 நைட ைறயில்	 உள்ள 	 என் ம்,	 சாதிச்	 சங்கங்கள்
ெப வாரியாகத்	 ேதான்றி	 அரசாங்கத்ைத	 ஆட் ைவக்கின்றன	 என் ம்,	 அர
வாக் வங்கியின்	ேதைவைய	நிைனத் க்	ெகாண் 	அவற்றின்	ேவண் ேகாைளப்
றக்கணிக்க	 யாத	நிைலயில்	உள்ள 	என்பைதச்	 ட் உைரத்ேதன்.	ெபா வாக
ம விலக் ,	 ைம	 ேவட்ைக	 இவற்றில்	 சில	 ெபரியார்	 க த் கைள
எ த் க்காட் ேனன்.	ஆத் மாபற்றிய	 க த் ,	 ேசாதிடத்ைத	 நம் ம்	 டத்தனம்
இவற்ைறத்	 தந்ைதவழியில்	 நின் 	 விளக்கிேனன்.	 ெபாங்கல்விழாைவத்	 தவிர
ஏைனய	விழாக்கள்	 டத்தனத்ைத	அ ப்பைடயாகக்	ெகாண்ட 	என்ப 	அய்யா
அவர்களின்	க த் 	என்பைதச்	 ட் க்காட் ேனன்.	சிறந்த	ச கத்தைலவர்களாக
நின் 	ெதாண்டாற்றிய	அறிஞர்	அண்ணாத் ைர,	டாக்டர்	அம்ேபத்கார்,	காமராசர்
இவர்கள்	 ெசய்த	 பணிகைள	 விளக்கிேனன்.	 சிறப்பாக	 காமராசர்	 ஆற்றிய
கல்விப்பணிகைளக்	 விரிவாக	 விளக்கிேனன்.	 கைலஞைரத்	 தந்ைதயவர்கள்	 ஓர்
இராஜதந்திரியாக	 மதிப்பீ 	 ெசய்தைத	 நிைன 	 ர்ந்ேதன்.	 இப்ெபாழிவில்	 நாம்
ெபரியாைரப்	 பற்றி	 ெதரிந் 	 ெகாண்டைவ:	 அவர்தம்	 ஓய்வறியாத	 உைழப் ,
உண்ைமகைள	அஞ்சாமல்	ெவளியி ம்	ெநஞ் ரம்,	தன்னலம் காத	தன்ேனரில்லாத



ெபா த்ெதாண் 	என் 	இவர்	தம்	ேபச் த்	திறன்	ஆகியவற்ைறச்	 ட் ள்ளைத
காட் 	இைவதாம்	ெபரியார்	என்பைத	நிைன ட் ேனன்.	இ கா ம்	என்	உைரையக்
ேகட்ட	அறிஞர்	 ெப மக்கள்	அைனவர்க் ம்,	 மாணாக்கச்ெசல்வங்க க் ம்	 என்
நன்றி	உரித்தாகின்ற .

அ த்த	 ன்றாவ 	ெபாழி 	 ‘ெமாழிபற்றிய	சிந்தைனகள்’	என்ப .	இ 	மிக ம்
சிக்கலான	 பிரச்சைனகைளக்	 ெகாண்ட .	 இதற் ம்	 வ ைகதந் 	 சிறப்பிக்க
ேவண் கிேறன்.

ன்றாம்	ெபாழி 	-rநாள்:	28.2.2001	 ற்பகல்
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அன் 	நிைறந்த	தைலவர்அவர்கேள
அறிஞர்ெப மக்கேள
மாணாக்கச்ெசல்வங்கேள

இன்ைறய	 ன்றாவ 	ெபாழி 	ெபரியாரின்	 ‘ெமாழி	பற்றிய	சிந்தைனகள்’	ஆ ம்.
ேபச்ைசத்	 ெதாடங் வதற் ன்	 ேவ 	 சில	 ெசய்திகைள	 உங்கள்	 ன்
ைவக்கிேறன்.

இரண் 	 ெசாற்ெபாழி களில்	 தந்ைதெபரியாைரப்பற்றி	 மின்ெவட் 	 ேபால	 சில
றிப் கள்	 மட் ம்	 தான்	 உங்கட் த்	 ெதரிந்தி க் ம்.	 இந்தப்	 ெபரியார்	 யார்?

என்பைத	இன்ைறய	ெபாழிவில்	விவரமாகச்	ெசால்ேவன்.
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தந்ைத	 ெபரியார்	 பிறந்த -	 அவதரித்த 	 என்ேற	 ெசால்லலாம்,	 ஈேரா 	 நகரில்.
கன்னட	 பலிஜ	 நா 	 வ ப்பினர்.	 ‘நாயக்கர்’	 என்ப 	 பட்டப்ெபயர்.	 ைவதிகக்

ம்பம்;	ப த்த	ைவணவக் ம்பம்.	எப்ெபா ம்	பாகவதர்கள்,	சந்நியாசிகள்,
மதவாதிகள்	இவர்கட் 	இங் 	வி ந் 	நைடெபற்ற	வண்ணம்	இ க் ம்.

தந்ைதயார்	ெவங்கட்ட	நாய்க்கர்;	தாயார்	சின்னத்	தாயம்ைம	யார்	என் 	வழங் ம்
த்தம்மாள்.	 ைவணவ	 பக்தர்களாக	 இ ந்த	 இவர்கட் 	 இரண் 	 ழந்ைதகள்

பிறந்தன;	இரண் ம்	இறந்தன.	 பின்னர்	 19	ஆண் க்காலம்	மக்கட்ேப 	இல்ைல.
இ வ க் ம்	கவைல	மி ந்தி ந்த .	தி மாலிடம்	அன் ம்	பக்தி ம்	ெப கிய .
இ வ ம்	 ெப மாைள	 நிைனத் ப்	 பிள்ைளவரம்	 ேவண் னர்;	 பாகவதர்கட் ப்
பணிவிைட	 ெசய்தனர்;	 சனிக்கிழைம	 ேநான் ,	 ஏகாதசி	 விரதம்	 இ ந்தனர்;
இராமாயணம்	 ேகட்டனர்;	 பாகவதம்	 ேகட்டனர்;	 இவ்வைகயாக	 இ வ க் ம்
ைவணவப்பற் 	மி ந்த .

இவர்கள்	ஏக்கம்தணிய	ஈ.ெவ.	கி ட் ணசாமி	1877	ஆம்	ஆண் 	ெசப்டம்பர்	28-
ஆம்	நாள்	பிறந்தார்.	இவ க் ப்	பின்	1879-ஆம்	ஆண் 	ெசப்டம்பர்	திங்கள்	17ஆம்
நாள்	 ஈ.ெவ.	இராமசாமி	 பிறந்தார்.	இவ க் ப்	 பின்	இரண்டாண் கள்	 கழித் ப்
ெபான் தாயம்மாள்	 பிறந்தார்.	 இவ க் ப்பின்	 பத்தாண் கள்	 கழித் க்
கண்ணம்மாள்	பிறந்தார்.	 ம்பம்	 தல்வர்களால்	ெபாலிந்த .

ஈ.ெவ.ரா	 க் க்	கல்வி	சரியாக	அைமயவில்ைல.	 க் த்தனத்ைத	அடக்கேவ
பள்ளியில்	ேபாடப்ெபற்றார்.	திண்ைணப்	பள்ளியில்	 3	ஆண் ம்	ஆங்கிலப்பள்ளியில்
2	 ஆண் ம்	 ப த்தார்.	4-ஆம்	 வ ப் 	 ேதறி	 சான்றிதழ்	 ெபற்றார்.	 ப ப் 	11-
வயதிேலேய	 ந்த .	 தந்ைதயார்	 மண் யில்	 ேவைல.	 நன்றாகப்	 ேப வார்.
வணிகர்களிடம்	நன்றாகப்	பழ வார்.

19-வயதில்	 13-வய ைடய	 நாகம்மாைள	 மணந்தார்.	 நாகம்மாள்	 தம்தாயின்
ஒன் விட்ட	தம்பியின்	ெபண்.	பள்ளிைய	எட் ப்பார்க்காதவர்.	தி மணம்	ஆகி	சில
ஆண் கட் ப்	 பின்னர்	 ைகெய த் ப்ேபாட	 மட் ம்	 கற் க்ெகாண்டவர்.	 35
ஆண் கள்	கணவேனா 	இைணந் -பிைணந் -வாழ்ந் 	கணவ ைடய	 எல்லா
நிகழ்ச்சிகட் ம்	 ேதாள்	 ெகா த் 	 உதவினார்.	 ப ப்பில்லாவிட்டா ம்	 சிறந்த
அறிவாளியாகத்	 திகழ்ந்தார்.	 தி மணம்	 ஆகி	 இரண்டாண் கள்	 கழித் 	 ஒ
ெபண்	 ழந்ைத	பிறந்த .	ஐந் 	மாதங்கள்	வாழ்ந் 	இறந்த .	பிற 	 ழந்ைதேய



பிறக்கவில்ைல.

வகித்த	 பதவிகள்:	 இளைமத்	 க்கில்	 இ ந்தேபா 	 ேநரிட்ட	 விைலமாதர்
ெதாடர் ,	 காலிகள்	 ெதாடர் 	 தலியைவ	 நாளைடவில்	 நல்ேலார்	 ட் ற வால்
அகன்றன.	 உள்ெளான் 	 ைவத் ப்	 றெமான் 	 ேபசாத	 ெவள்ைள	 உள்ள ம்,
ெசல்வராயி ம்	 எளிய	 வாழ் ம்,	 அஞ்சாைம ம்,	 உரிைம	 ேவட்ைக ம்	 இவைரப்
ெபா நலத்	 ெதான் ல்	 ெகான் 	 ெச த்தின.	 இந்நிைலயில்	 இவர்	 வகித்த
பதவிகைளப்	பட் யலிட் க்	காட் ேவன்.

1.	 70	ஆண் கள்	 உலக	அ பவம்	 (2)	 30	ஆண் கள்	வாணிக	அ பவம்	 (3)	 4
ஆண் கள்	 ஈேரா 	 வணிகர்சங்கத்	 தைலவர்	 (4)	 ெதன்னிந்திய	 வணிகர்
சங்க	 நிர்வாக	 சைப	 உ ப்பினர்	 (5)	 ஐந் 	 மாவட்டங்க க் 	 வ மானவரி
ைர னல்	 கமிஷனர்கள்	 வரில்	 ஒ வர்	 (ைமய	அரசால்)	 நியமிக்கப்ெபற்ற

பதவி	 (6)	ஈேரா 	 நகர	 ப ப்பகச்	ெசயலாளர்	 (7)	 பைழய	மாணாக்கர்	சங்கச்
ெசயலர்	 (8)	 உயர்நிைலப்	 பள்ளிவாரியச்	 ெசயலர்	 (9)	 1914இல்	 ேகாைவ
மாவட்டக்	 காங்கிர 	 மாநாட் ச்	 ெசயலர்	 (10)	 10	ஆண் 	 ெகளரவ	 நீதிபதி
(11)	 பல்லாண் கள்	 ஈேரா 	 நகராண்ைமக்	 கழகத்தைலவர்	 (12)
மாவட்டவாரிய	 உ ப்பினர்	 (13)	வாட்டர்	ெவார்க்ஸ்	ெசயலர்	 (14)	 பிேளக்	
ெசயலர்	 (15)	 ேகாைவ	 மாவட்ட	 இரண்டாவ 	 வட்ட	 ேதவஸ்தான	 கமிட்
ெசயலராக	 10	 ஆண் 	 (16)	 பின்னர்	 1929	 வைர	 ைணத்தைலவர்	 (17)
பின்னர்	 அதன்	 தைலவர்	 (18)	 1918-ஆண் 	 தல்	 உலகப்ேபாரில்	 ெகளரவ
ஆள்	 ேசர்க் ம்	அதிகாரி	 (19)	 1918-ஆண் ப்	 ேபார்	வட்டம்	மாவட்டம்	அரிசி
கட் ப்பாட் ன்	அர 	நிர்வாகி	 (20)	கார்ேனசன் 	ெசயலர்	 (21)	தமிழ்நா
காங்கிர 	 கமிட் 	 ெசயலர்	 (22)	 பின்னர்	அதன்	 தைலவர்	 (23)	 காதிவாரிய
நி வனர்	 (24)	 அதன்	 தைலவராக	 5	 ஆண் 	 இ ந்தேபா 	 அவ க் ச்
ெசயலராக	டாக்டர்	 .எஸ்.எஸ்	இராஜன்,	ேக.	சந்தானம்,	எஸ்.இராமநாதன்	ேக.
எம்.	தங்கப்ெப மாள்,	அய்யா த் 	ஆகிேயார்	ெசயலராகப்	 பணி ரிந்தைம-
இங்ஙனம்	ெபா த்	ெதாண் ல்	ஈ பா 	ெகாண் 	பணி ரிந்தவர்	நம்	தந்ைத.

1940,	 1942இல்	 இரண் 	 ைவஸ்ராய்கள்	 இரண் 	 ஆ நர்கள்	 தந்ைதயாைர
அைழத் 	 அைமச்சரைவ	 அைமக்கக்ேகட்டனர்.	 இராஜாஜி ம்	 ேவண் னார்.
ஆனால்	 தந்ைத	 ம த் விட்டார்.	 1919இல்	 ‘இராவ்பக ர்’	 வி க் 	 கெலக்டர்
பரிந் ைர	 ெசய்தார்.	 அைத ம்	 ம த் விட்டார்.	 காங்கிர க் 	 விேராதியான
பிற ட	சட்டசைப	உ ப்பின க் 	விண்ணப்பத்தில்	ைகெய த் 	ேபா மா 	பி.
இராசேகாபலாச்சாரியார்	 (ேலாகல்	 பண் 	 அண் 	 னிசிபல்	 அைவ	 க ன்சில்
ெமம்பர்)	 ேகட் ம்	அதற் ம்	 ம த் விட்டார்.	அக்கால	அைமச்சர்கட் ச்	 சிறி ம்
ைறயாத	அறி ம்	அ பவ ம்	திறைம ம்	ெகாண் 	இ ந்த	தந்ைத	அவர்களின்

தியாகம்	என் தான்	ெசால்லேவண் ம்.



காங்கிரசில்	 ெதாண் :	 ஈ.ெவ.ரா.,	 காந்தியாரின்	 ெசாற்கைள	 நம்பினார்.
அவற்ைறேய	 தம 	 ஒத் ைழயாைமப்	 பிரச்சாரத்தில்	 ேபசினார்.	 தாம்	 அணிந்த
ஆடம்பரமான	 ஆைடகைளெயல்லாம்	 உதறி	 எறிந்தார்.	 சி ட் 	 பி ப்ப ,
ெவற்றிைல	 ேபா வ 	 தலியவற்ைற	ஒேர	 பகலில்	அ ேயா 	 நி த்தினார்.	ஒ
சா 	 ஆனார்.	 ரட் க்கதைரேய	 உ த்தினார்.	 தம்	 ைணவியார்
நாகம்ைமயாைர ம்	கதர்	உ த்தச்	ெசய்தார்.	80	வய ள்ள	தம்	அன்ைனயாைர ம்
கதர்	 உ த்தச்	 ெசய்தார்.	 தம்	 வீட் ள்ளவர்கைள ம்	 இனத்தவைர ம்
நண்பர்கைள ம்	 கதர்	 அணியச்	 ெசய்தார்.	 கதர்	 இயக்கம்	 இவரால்தான்
பலமைடந்த .	கதர்இயக்கம்,	கள் க்கைடமறியல்	ேபான்றவற்றில்	இவர்	ெதாண்
ஈ 	 எ ப் ம்	அற்ற .	 கதர்வளர்ச்சிக்காக	 இராட் னத்ைதத்	 க்கிக்	 ெகாண்
ஊர்ஊராகச்	 ற்றி	 வந்தார்.	 கதர்	 ட்ைட	 க்கிவிற்றார்.	 இங்ஙனம்	 தம்ைம

ைமயாக	 ஈ ப த்திக்	 ெகாண்ட	 காங்கிர 	 கட்சியில்	 சாதி	 ேவ பா
தைலவிரித்தா ய .	 ‘தமிழ்நாட் க்	 லம்’	என்ற	ெபயரில்	ேசரன்	மாேதவியில்
(ெநல்ைல	 மாவட்டம்)	 பார்ப்பனப்	 பிள்ைளகட் த்	 தனிஉண ,	 பார்ப்பனரல்லாத
பிள்ைளக க் 	ேவ 	உண ,	ேவ 	இடம்,	ேவ 	ேவ 	பிரார்த்தைன.	இதன்	 லம்
சாதிப்பிரி க் 	ஆக்கம்.	இைவ	 லத்தில்	 நைடெபற்றன.	 ஈ.ெவ.ரா	இதைன
எதிர்த்தார்.	 அப்ேபா 	 அவர்	 காங்கிர 	 ெசயலாளர்.	 இதைன ம்	 ேவ
பலகாரணங்கைள ம்	 ெகாண் 	 காங்கிர க் 	 க் 	 ேபாட்டார்.
யமரியாைதக்கட்சி	 ெதாடங்கப்ெபற்ற .	 இத்தைகய	 ேகாடாரிக்காம் கள்

காங்கிரசில்	இ ப்பதனால்	தமிழ்நா 	காங்கிர 	க ைத	ேதய்ந்த	கட்ெட ம் ேபால்
ஆகிவிட்ட .	இத் டன்	இைவ	நிற்க.

தாய்ெமாழி	 கன்னடம்,	 இ ந்தா ம்	 தமிழில்	 தான்	 ஈ பா .	 இைதத்தான்
பயன்ப த்தினவர்.	 தம்வாழ்க்ைகைய	 கட ள்,	 சாதி	 ஒழிப் 	 இவற்றிற்காக
அர்ப்பணித் க்	ெகாண் 	வாழ்ந்தவர்.	அைமச்சர்	 பதவி,	ஆ நர்	 பதவி	 எல்லாம்
வந்தன.	 அைனத்ைத ம்	 ம த் 	 ெபா த்ெதாண்ைடேய	 வாழ்க்ைகப்	 பணியாக
ஏற் ப்	 பணியாற்றியவர்.	 தமி க் த்	 ெதாண் 	 ெசய்தார்.	 “தமிழர்கட் 	 நிைறய
நன்ைமகள்	 விைளயேவண் ம்;	 நாட் ல்	 ரட்சிகரமான	 ெசயல்கள்	 பல
நைடெபறேவண் ம்.	 இ ேவ	 என்	 ஆைச”	 என் 	 ெசான்னவர்.	 “அறிவியல்
ைறயில்	தமிழ்	வளம்	ெபறேவண் ம்”	என் 	அவா பவர்.	பல	ேமைடகளில்	“ஒ

நாட் ல்	 பிறந்த	 மக்க க் 	 ேவண்டப்ெப ம்	 பற் க க் ள்	 தைலயாய	 பற்
ெமாழிப்	 பற்ேறயா ம்.	 ெமாழிப்பற் 	இல்லாதாரிடத் 	 நாட் ப்பற் 	இராெதன்ப
உ தி.	 .	 .	தமிழ்	நாட் ல்	பிறந்தவர்கட் 	ெமாழிப்பற் 	அவசியம்	அவசியம்”	என்
ெசால்லி	வந்தவர்.

இப்ெபாழிவின்	 க வாக	 உள்ள	 க த் க க் ள்	 வதற் 	 ன்
அறிவியல ப்பைடயில்	ெமாழியின்	ேதாற்றம்,	வளர்ச்சி	பற்றிய	ெசய்திகைள	அறிந்
ெகாள்ளல்	 சாலப்பயன்	 த ம்	 எனக்க கிேறன்.	 சிலவற்ைற	 உங்கள் ன்
ைவக்கிேறன்.
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‘ெமாழி’	என்ப 	மக்கள்	பைடத் க்	காக் ம்	அரியெதா 	கைலயா ம்.	ெமாழிேய
மக்களின்	 அறிைவ	 வளர்த் 	 உயர்த் ம்	 அரிய	 க வியாக ம்	 உள்ள .
ெபற்றதாயின்	 தல்	 ேவட்ைக	 தன்	 ழந்ைத டன்	 ேப தல்;	 அவள்	 தலில்
அைட ம்	 ெப மகிழ்ச்சி,	 ழந்ைதயின்	 ேபச்ைசக்	 ேகட்பதிேலேய	 ஆ ம்.
ழந்ைதயின்	 மனவளர்ச்சிேயா 	 ஒத் வளர்ந் 	 வ வ

ெமாழிவளர்ச்சிேயயா ம்.	 மனம்	 என்ப 	 ெப ம்பா ம்	 ெமாழியால்	 வளர்ந்
அைமந்த ;	 மனத்தின்	 வளர்ச்சிக் 	 ஏற்பேவ	 ேப ேவாரின்	 ெமாழி ம்	 வளர்ச்சி
ெபற் 	 நிற் ம்.	 மக்கள்	 அைனவ ம்	 ெமாழிக் 	 ஆசிரியராக ம்	 உள்ளனர்;
மாணாக்கராக ம்	 உள்ளனர்;	 ெமாழிைய	 வளர்ப்பவ ம்	 மக்கேள;	 ெமாழியால்
வளர்பவ ம்	மக்கேள.

பலர்	 ேசர்ந் 	 ஒ 	 ச தாயமாய்	 ஓர்	 இனமாய்ப்	 பழகி	 வாழ்வதற் த்
ைணயாக ள்ள	 சிறந்த	 க வி	 ெமாழிேயயா ம்.	 பலர்	 ஓர்	 இனமாய்

வாழ்கின்றனர்	 என்பதற் 	 உண்ைமயான	 அறி றி	 அவர்களின்	 நிறம்	 தலிய
எைவ ம்	 அல்ல;	 அவர்கள்	 ேப ம்	 ெமாழிேய	 உண்ைமயான	 அறி றி	 எனலாம்.
ச தாய	வாழ் க் 	அறி றியாக ள்ள	ெமாழிேய,	அந்தச்	ச தாய	வளர்ச்சிக் ம்
காரணமாக	 உள்ள .	 ச தாயத்தால்	 வளர்ந் 	 ச தாயத்ைத	 வளர்த் 	 வ வ
ெமாழி	எனலாம்	என் 	ேஜ.	ெவன்றிஸ்	என்ற	ெமாழியியல்	அறிஞர்	ெமாழிவர்.

மனிதன 	 மனத்ைத	 வி த் 	ஆராய்ந்தால்,	 ெமாழிையப்பற்றி	அறியத்தக்கதாக
ஒன் ம்	 இல்ைல.	 ெமாழிைய	 வளர்த்த 	 மனேம;	 மனத்தின்	 இயல்ைபக்	 காட்ட
வல்லதாக,	 மனத்தின்	 எதிெராளியாக	 (பிரதிபலிப்பாக-Reflection)	 உள்ள
ெமாழிேய.	 மனிதரின்	 ெதாடர் 	 இல்லாமல்	 தனிேய	 வளர்ந் 	 வாழவல்ல 	 என
ெமாழிையப்பற்றிக்	க தல்	ெபா ந்தா .	ேப ம்	மக்கைள	விட் த்	தனிேய	ெமாழி
என்ப 	 இல்ைல.	 மனிதரின்	 ஒவ்ெவா வரின்	 ஆழத்தி ம்	 ெமாழி	 ேவர்
ெகாண் ள்ள ;	அங்கி ந்ேத	ெமாழி	வளர்ச்சி	ெபற் 	விளங் கிற .

ேபசப்ப வ ம்	ேகட்கப்ப வ ேம	உண்ைமயான	ெமாழி;	ஆயி ம்	எ தப்ப வ ம்
ப க்கப்ெப வ ம்	 அ த்த	 நிைலயில்	 ைவத் க்க தப்ெப ம்	 ெமாழியா ம்.
இைவேயயன்றி	 ேவ வைக	 ெமாழிநிைலக ம்	 உண் .	 எண்ணப்ப வ ,
நிைனக்கப்ப வ ,	கன காணப்ப வ 	ஆகியைவக ம்	ெமாழிேயயா ம்.

ெபா ள்கைள	 மட் ம்	 அறி ம்	 அறி 	 ஊைமக் 	 உள்ள ;	 ெமாழிவளர்ச்சி
இல்லாைமயால்	 ேம ம்	அறிைவ	வளர்க்க	வாய்ப் 	அவ க் 	இல்ைல.	 நாகரிகம்
ெதாடங் ம்	 ன் ,	 மக்க க் ப்	 லன்கள்	வளர்ந்தி ந்தன;	இயற்ைக ம்	வளம்



மிக் க்	 காத் 	 வந்த ;	 ஆயின்	 அக்காலத் 	 மக்கள்	 அறி 	 வளர்ச்சி
ெபறவில்ைல.	ேபசக்	கற் ச்	ெசாற்கைளப்	பைடத் க்	ெகாண்டபிறேக	அறி வளரத்
ெதாடங்கிய .	 ேபச் டன்	 நிற்காமல்	 எ த் ைற	 கற் ச்	 ெசாற்கைள	 மிகப்
பயன்ப த்தத்	ெதாடங்கிய	பிறேக	அறி 	விைரவாக	வளரத்	ெதாடங்கிற் .

ேபச் ெமாழி	 உள்ளத் 	 உணர்ச்சியின்	 ண் தலால்	இயல்பாகத்	 தாேன	வள ம்
ெமாழி.	எ த் 	ெமாழி.	அறிவின்	 யற்சியால்	ஒ ங் 	ெசய் 	அைமக்கப்ெப ம்
ெமாழி.	 ன்ன ,	 மைழநீர்	 திரண் 	 வ ம்	 ெவள்ளம்	 ேபான்ற .	 பின்ன ,
அைணகட் த்ேதக்கிய	நீர்	வாய்க்கால்களில்	வ வ 	ேபான்ற .	ஆதலால்	எ த்
ெமாழியில்	 எ வாய்,	 பயனிைல	 ெசயப்ப ெபா ள்	 தலியன	 அைமவதில்
ஒ ங் ைற	 காணப்ெப கின்ற .	 ேபச் ெமாழியிேலா	 உணர்ச்சிவசமாய்ப்
ேப ேவாரின்	 உள்ளத்தில்	 எ 	 தலில்	 ேதான்றகிறேதா,	 அதற் 	 உரிய	 ெசால்ேல
தலில்	 ெவளிப்ப கிற .	 ஆகேவ	 ேபச் 	 ெமாழியில்	 ெசாற்கள்	 மனம்ேபான

ேபாக்கில்	அைமகின்றன	 எனலாம்-	 என் 	க வர்	 ேஜ.	ெவன்றிஸ்	 என்ற	ெமாழி
இயல்	வல் நர்.

எ 	 தமிழ்?	 ேமற் றிய	 அ ப்பைடயில்	 தமிழ்ெமாழிைய	 ேநாக் ேவாம்.
தமிழ்ெமாழிைய	ஆ 	ேகா 	(2001	கணக் ப்ப )	மக்க க் 	ேமல்	ேப கிறார்கள்.
தமிழ்	என்ப 	அந்த	ஆ ேகா 	மக்களின்	ேபச் ம்	 ேசர்ந்த	ஒன்றா?	அன் .	ஆ
ேகா 	 மக்களின்	 ேபச்சில்	 சராசரியான	 ஒன் 	 எனலாம்;	 அல்ல ,	 ஆ 	 ேகா
மக்களில்	 ஏறக் ைறய	 ஒேர	 வைகயாகப்	 ேப ம்	 ெப ம்பாேலாரின்	 ேபச்ேச	 தமிழ்
எனலாம்.

ேப ம்	மக்க க் ள்	பலவைக	ேவ பா கள்	இ க்கின்றைமயால்	ஒ சாரார்	ேப ம்
ேபச்ைசேய	அந்த	 ெமாழி	 என் 	 றிவிட	 யா .	 ேப ேவார்	 ஒவ்ெவா வரின்
ேபச்சி ம்	 சிறி 	 சிறி 	 ேவ பா 	 இ த்தலால்,	 ஒவ்ெவா வ ம்
ஒவ்ெவா வைகத்	 தமிழ்	 ேப கின்றனர்	 எனலாம்.	 ேப ம்	 இனத்தார்	 அல்ல
வ ப்பார்க் ள்	 ேவ பா 	 இ ந்தால்,	 ஒவ்ெவா 	 வ ப் ,	 அல்ல 	 இன ம்
ஒவ்ெவா வைகத்	தமிழ்	 ேப வதாகக்	 றலாம்.	தி ெநல்ேவலித்தமிழ்,	தஞ்ைசத்
தமிழ்,	 ெசட் நாட் த்	 தமிழ்,	 ைவணவ	 பார்ப்பனர்த்	 தமிழ்,	 மார்த்தப்	 பார்ப்பனர்
தமிழ்,	ஆதிதிராவிடர்	 ேசரித்தமிழ்,	 ெசன்ைனத்தமிழ்-	இவற்றில்	 ேவ பா களின்
றிப் கள்	நமக் ப்	 லனா ம்.

பலகால	 உைழப் :	 இன் ம்	 ஆராய்ந் 	 ேநாக்கினால்,	 ெமாழி	 என்ப 	 ஒ
தைல ைறயினர்	 மட் ம்	 ேப ம்	 க வி	 அன் 	 என்ப 	 விளங் ம்;
ற் க்கணக்கான	 தைல ைறயினர்,	 கணக்கற்ற	 மக்கள்	 வழிவழியாக

வளர்த் ப்	ேபாற்றிவ ம்	க வி	எனத்தக்க 	இ .	ஓர்	எ த் க்காட்டால்	இதைன
விளக்க	 யல்ேவன்.



தஞ்ைசப்	 ெப ங்ேகாயில்,	 கங்ைக	 ெகாண்ட	 ேசாழ ரத் க்	 ேகாயில்	 ேபான்ற
கட்டடம்	ஒ 	 றிப்பிட்ட	காலத் 	மக்கள்	பா பட் க்	கட் ய	ெப ங்கட்டடம்	ஆ ம்.
ஆனால்,	 தஞ்ைச	 மக்கள்	 ேப ம்	 ெமாழியாகிய	 தமிழ்,	 கணக்கற்ற
தைல ைறகளாக	 கணக்கற்ற	 மக்கள்	 ஓயாமல்	 உைழத் த்	 தந்த ,	 இன் ம்
விடாமல்	உைழத் ப்ேபாற்றி	வ வ 	என் 	 றேவண் ம்.

ெதால்காப்பியனாரின்	 உைழப் ம்	 இதில்	 கலந்தி க்கிற ;	 ெதால்காப்பியனார்
ேவற் ைமகைளப்பற்றி ம்,	 சாரிைய	 தலியைவகைளப்பற்றி ம்	 ஆராய்ந்
எ வதற் க்	 காரணமாக	 இ ந்த	 அக்காலத் த்	 தமிைழப்	 ேபசி ம்	 எ தி ம்
வளர்த்த	மக்களின்	 உைழப் ம்	இதில்	கலந் ள்ள .	ெதால்காப்பியனா க் 	 ன்
எத்தைனேயா	தைல ைறயினர்	இவ்வா 	உைழத்த	உைழப் ம்	இதில்	கலந் ள்ள .
அவர்களின்	 உைழப் 	 தல்,	 இன்ைற	 கவிஞர்கள்,	 கட் ைரயாசிரியர்கள்,
கைதயாசிரியர்கள்	 தலியவர்களின்	 உைழப் வைரயில்	 அவற்ேறா
எ தக்காரணமாக	இக்காலத் த்	தமிழ்ேப ம்	மக்களின்	உைழப் ம்	ஆகிய	எல்லாம்
இந்த	ஒ 	ெமாழியின்	வளர்ச்சியில்	கலந்தி க்கிற .	தமிைழப்	ேபாலேவ,	உலகத்
ெமாழிக ள்	 ஒவ்ெவான் ம்	 இவ்வா 	 பல	 தைல ைறயினரின்	 உைழப்பால்
வளர்ந் 	விளங் ம்	ெபரிய	அைமப்பாக	உள்ள 	எனலாம்.

ெமாழிக்கலப் :	 சமயம்,	வாணிகம்	 தலிய	காரணங்களால்	 பிறெமாழிச்ெசாற்கள்
தமிழில்	 அதிகமாகக்	 கலந் ள்ளன.	 ெப ம்பா ம்	 இைவ	 ேபச் 	 வழக்கில்தான்
அதிகமாக	 அ பட் 	 வந்தன.	 வடெமாழி	 ெவறியாளர்கள்	 ேவண் ெமன்ேற
வடெசாற்கைளக்	கலக்கத்	ெதாடங்கினர்.	ெதால்காப்பியர்	வடெசால்,	திைசச்ெசால்
இவற்றிற் 	 இலக்கணத்தி ம்	 இடம்	 ைவத் 	 அைவ	 வழங்கப்ெப ம்
ைறகைள ம்	 வ த் க்	 காட் ள்ளார்.	 தனித்தமிழ்	 இயக்கம்	 ேதான்றி

அவற்றிற் 	 எதிர்ப் ம்	 ேதான்றி ள்ள .	 ெசந்தமிழ்,	 ெகா ந்தமிழ்	 என்ற
க த் க ம்	 ேதான்றி ள்ளன.	 கிைளெமாழிகள்	 பற்றிய	 க த் ம்	 இடம்
ெபற் ள்ள .

ேமல்நாட் 	அறிஞர்களான	கிட்டல்	 (கன்னடம்),	 ண்ெடர்ட்	 (மைலயாளம்),	 சி.	 பி.
பிெளளன்	 (ெத ங் ),	 கால் ெவல்(தமிழ்)	 ேபான்ற	 அறிஞர்கள்	 ெமாழிகைளச்
சித்தியெமாழி	இனம்,	ஆரிய	ெமாழி	இனம்,	திராவிட	ெமாழியினம்	என	வ த் க்
காட் த்	 திராவிடெமாழியினத்தில்	 தமிழ்தான்	 தைலெமாழி	 என்ற	 க த்ைத ம்
நிைலநாட் னர்.	 திராவிட	 ெமாழியினத்தில்	 தி ந்திய	 ெமாழிகள்,	 தி ந்தாத
ெமாழிகள்	 இன்னைவ	 இன்னைவ	 என் 	 வைகப்ப த்தி ம்	 ெமாழி	 ஆய்வில்

த் ைறைய ம்	காட் ள்ளனர்.

ெமாழி	ஆராய்ச்சி:	பழங்காலத்தில்	ெமாழி	ஆராய்ச்சியில்	ஈ பட்ேடார்	ேமற்ெகாண்ட
யற்சி	 விேநாதமான .	 மனித	 வர்க்கம்	 ற்றி ம்	 ஒன் 	 ேசர்ந் 	 ேதவைன

எதிர்த்தார்கள்	 என் ம்,	 ேதவன்	 அவர்கள்மீ 	 சினங்ெகாண் 	 “நீங்கள்	 ேப ம்



ெமாழிகள்	 பல்ேவ 	 ெமாழிகளாக	 மாறக்கடவெதன் ம்,	 ஒ 	 ப தியினர்	 ேப ம்
ெமாழி	ஏைனய	ப தியின க் 	விளங்கக்	 டாெதன் ம்	சாபம்	இட்டார்	என ம்”
நம்பினர்,	 இச்சாபேம	 பல்ேவ 	 ெமாழிகைளத்	 ேதாற் வித்த 	 என் 	 நம்பினர்.
எனேவ	ெமாழிகள்	கட ளால்	 ேதாற் விக்கப்ெபற்றன	என்ற	க த் ைடயராயினர்
நம்	 நாட் 	 மக்கள்.	 தமிழ்	 ெமாழி	 சிவெப மான்	 டமாரத்திலி ந் 	 பிறந்ததாக
நம் கின்றனர்.	 பிறிெதா 	 சாரார்	 வடெமாழி ம்	 ெதன்ெமாழி ம்	 சிவபிரானின்
இ கண்கள்	எனக்ெகாள்வர்.

கண் தற்ெப ங்	கட ம்	கழகேமா 	அமர்ந்
பண் றத்ெதரிந் 	ஆய்ந்தஇப்	ப ந்தமிழ்

என் 	தமிழ்ெமாழி	ேபாற்றப்	ெப கின்ற .

ெமாழியின்	 ேதாற்றத்ைதப்பற்றி	 இன்ெனா 	 விதமான	 நம்பிக்ைக ம்	 இ ந்
வந்த .	வடெமாழிைய	பாணிணி	ஆக்கி	வளர்த்தார்	என் ம்,	ெதன்ெமாழியாகிய
தமிைழ	அகத்தியர்	ெகாணர்ந் 	வளர்த்தார்	என் ம்	ஆகிய	ெகாள்ைக	நம்நாட் ல்
உண் ;	அ ேபாலேவ	 ஐேராப்பாவி ம்	 நம்பிக்ைககள்	 இ ந் 	 வந்தன.	 இத்தாலி
ெமாழி	தாந்ேத	என்ற	கவிஞரா ம்,	ஆங்கிலம்	சாஸர்	என் ம்	 லவரா ம்,	ெஜர்மன்
ெமாழி	 தர்	 என் ம்	 அறிஞரா ம்,	 டச் ெமாழி	 கிறிஸ்திெயர்ன்ெபடர்ஸன்
என்பவரா ம்	ஆக்கி	வளர்க்கப்ெபற்றன	என் 	ஐேராப்பியர்கள்	நம்பினர்	என்பதாக
ஆட்ேடாெயஸ்பர்சன்	 எ த் க்	 காட் வார்.	ஆய் 	 ைற	 தைலெய த்த	 பின்னர்
இக்க த் 	 “ெபாய்யாய்	 பழங்கைதயாய்	 ெமல்ல	 ெமல்ல”	 ேபாய்விட்ட .
ெமாழிகளின்	 ேதாற்றத்திற் 	 இவர்கள்	 காரணர்	 அல்லர்	 என் ம்,
மற்றப் லவர்க க் 	 ன்ேதான்றிய	 இம்ெமாழிகைள	 வளர்த்தெப ைமேய
இவர்க க் 	உரிய 	என் ம்	உண்ைமைய	உணர்ந்தனர்.

ைளவளர்ச்சி:	 ஒலிக் ம்	 யற்சிக் ம்	 உரிய	 உ ப் கைளப்	 ெபா த்தவைரயில்
மனித க் ச்	 சிறப்பாக	 அைமந்தைவ	 ஒன் ம்	 இல்ைல.	 ைளயின்	 சிறப்பான
ஆற்றேல	 இவன்	 ெபற் ள்ள	 தனிச்	 ெசல்வமா ம்.	 விலங் க க் ம்
பறைவக க் ம்	 அ 	 இல்லாைமேய	 ஒ 	 ைற.	 மனிதன்	 ஒலிக் ம்	 எல்லா
ஒலிகைள ம்	 கிளியால்	 ஒலிக்க	 கிற .	 ஆனால்,	 ஒலிக் ம்	 ெபா க் ம்
க த் க் ம்	 மனித	 ைளயில்	 ஏற்ப ம்	 ெதாடர் ேபால்	 கிளியின்	 ைளயில்
ெதாடர் 	 ஏற்ப வதில்ைல;	 ேவ 	 பறைவ	 விலங் கள்	 ைளயி ம்	 இத்தைகய
ெதாடர் 	 ஏற்ப வதில்ைல.	அதனால்தான்,	 மனிதன்,	 மட் ம்	 ெமாழிைய	வளர்க்க

ந்த ;	 கின்ற .

கிளிேப வதாகக்	 றப்ப ம்.	 ஆயி ம்,	 அ 	 ேபச் 	 அன் ;	 ேபச் 	 என்ப
க த்ைத	உணர்த் வ .	தி வரங்கத்தி ள்ள	கிளி	 ‘ரங்கா,	ரங்கா’	என் 	ேப ம்,
ேபசப்ப ம்	 ஒலிகள்	 சில	 ெபா ள்கைள ம்	 அவற்றின்	 தன்ைமகைள ம்



ெசயல்கைள ம்	 உணர்த் கின்றன.	 ஒலிகள்	 பயனின்றித்	 தனித் 	 நிற்காமல்
இவ்வா 	 ெபா ைடயனவாய்	 நிற்கின்றன.	 இத்தைகய	 ஒலிகளால்
அைமந்த தான்	 ேபச் .	 கிளியின்	 ஒலிகள்	 க த் கைள	 உணர்த்த	 ஒலிக்கப்
ப வதில்ைல.	‘ரங்கா,	ரங்கா’	என்பதன்	ெபா ள்-	அ 	தி வரங்கத்தில்	அறி யில்
ெகாள் ம்	அரங்காதன்-	என்ப 	அதற் த்	ெதரியா .	ஒலிக் ம்	கிளிக் 	அைவ
ெபா ளற்ற	ஒலிகேள.	ெபா ணர்ச்சி	இல்லாமல்	‘கிளி	ேப வதால்’	அதன்	வாயில்
பிறக் ம்	 ஒலிகள்	 ெவற்ெறாலிகள்	 ஆ ம்;	 ேபச் 	 ஆகா.	 மனிதன்	 வாயில்	 ஒலி
பிறக் ன்,	 அவற்றின்	 ெதாடர்பான	 க த் கள்	 அவ ைடய	 ைளயில்
ேதான் கின்றன.	கிளியின்	வாயில்	பிறக் ம்	ஒலிக க் 	ஏற்ற	க த் கள்	அதன்
ைளயில்	பிறப்பதில்ைல.	பிறக் மாயின்,	கிளிகளின்	வாழ்வில்	வளர்ச்சி	ஏற்ப ம்;

அைவ ம்	 மனிதைரப்	 ேபால்	 நாகரிக	 அைமப் களான	 அர 	 தலியவற்ைற
அைமக்க	இய ம்.

இத்தைகய	 க த் கைள	 அ ப்பைடயாகக்	 ெகாண் 	 தந்ைத	 ெபரியாரின்
ெமாழிபற்றிய	சிந்தைனகைளக்	காண்ேபாம்.
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ெமாழிபற்றிய	தந்ைத	ெபரியாரின்	க த் க்கைள	உங்கள் ன்	ைவக்கிேறன்.

1.	 ெமாழி	 பற்றியைவ:	 (I)	 ெமாழி	 என்ப 	 ஒ வர்	 க த்ைத	 மற்றவ க்
அறிவிக்கப்	 பயன்ப வ 	 என்ப 	 தவிர	 ேவ 	 எதற் ப்	 பயன்ப வ ?	இ
தவிர	ெமாழியில்	ேவ 	என்ன	இ க்கிற ?	இதற்காகத்	தாய்ெமாழி	என்ப ம்,
தகப்பன்	 ெமாழி	 என்ப ம்,	 நாட் ெமாழி	 என்ப ம்,	 ெமாழிப்பற் 	 என்ப ம்,
ன்ேனார்	 ெமாழி	 என்ப ம்	 எதற்காக	 ெமாழிக் ப்	 ெபா த் வ 	 என்ப

எனக் ப்	 ரியவில்ைல.

ii.	 ெமாழியின்	 தத் வத்ைதப்பற்றிச்	 சிந்தித்தால்	 ெமாழி	 எதற்காக	 ேவண் ம்?
ஒ 	 மனிதன்	 தன்	 க த்ைதப்	 பிற க் த்	 ெதரிவிக்க	 ேவண் ம்.	 அதற்
அந்தந்த	நாட் லி ப்பவன்	அந்தந்த	நாட் ன்	ெமாழிையக்	ெகாண் 	அந்தந்த
நாட் 	மக்க க் த்	தன்	க த்ைதத்	ெதரிவிக்கின்றான்.	இைதத்தவிர	ேவ
எந்தக்	 காரணத் க்காவ 	 ெமாழி	 ேவண் ெமன்றால்	 அந்தக்
காரணத் க் ப்	பயன்ப ம்ப யான	ெமாழிதான்	நமக் 	ேவண் ம்.

III.	 ேதசிய	 ெமாழி	 என்றாேல	 நாட் ெமாழி	 என் தாேன	 ெபா ள்?
அப்ப ப்பார்த்தால்	 தந்திரத்தமிழ க் த்	 தமிழ்	 அல்லாத	 ேவ 	 எந்த
ெமாழி ம்	 அன்னியெமாழிதாேன?	 அப்ப யி க்க	 இன் 	 ேதசியெமாழி
என்ப ம்	 ேதசம்	 எவன்	 ஆதிக்கத்திலி க்கின்றேதா	 அவன்
ெமாழியாகத்தாேன	ஆக்கப்ெபற்றி க்கிற ?	தமிழ க் த்	தமிழ்நா தாேன
ேதசம்?	ேதசம்	என்றால்	நா 	என் தாேன	ெபா ள்?

IV.	 எதற்ெக த்ததா ம்	 ெப ைமையேய	 ேபசிக்ெகாண் 	 தாய்ெமாழி,
ெவங்காயம்	 என் 	 ெசால்லிக்ெகாண் ந்தால்	 எப்ப 	 நாம்	 உலகத்ேதா
ேபாட் யிட ம்?	 உலகேம	 ஒ ெமாழிக் 	 வரேவண் ம்.	 அப்ேபா தான்
உலகமக்கேளா 	ேபாட் ேபாட் ப்	பழக	வாய்ப் 	ஏற்ப ம்.

V.	 ெமாழி	உணர்ச்சி	இல்லாதவர்க க் 	நாட் 	உணர்ச்சிேயா	நாட் 	நிைனேவா
எப்ப 	 வ ம்?	 நம்	 பிற்காலச்	 சந்ததிக்காவ 	 சிறி 	 நாட் 	 உணர்ச்சி
ஏற்ப ம்ப ச்	 ெசய்யேவண் மானா ம்	 ெமாழி	 உணர்ச்சி	 சிறிதாவ
இ ந்தால்தான்	 ம்?	 அன்றி ம்,	 ச தாய	 இன	 உணர்ச்சி	 சிறிதாவ
இ க்கேவண் மானா ம்	ெமாழி	உணர்ச்சி	இ ந்தால்தான்	 ம்.

VI.	 ெமாழியின்	 வளர்ச்சிக் 	 அரசாங்கத்தின்	 ச ைக ம்	 ஆதர ம்	 மிக



க்கியமாக	 உள்ள .	 அரசின்	 ஆதரவின்ேறல்	 ஒ 	 ெமாழி	 எவ்வள
சிறப் ைடயதாயி ம்	அதன்	 வளர்ச்சி	 மிக ம்	 தைடப்பட்ேட	 நிற் ம்	 (இன்
தமிழ்ெமாழி	இந்திய	அரசியல்ெமாழியாகச்	ெசய்ய	கைலஞர்	ஆட்சி	 யன்
வ கின்ற ).

இவற்றால்,	தந்ைத	ெபரியார்	அவர்கள்,	பயன்ப ம்	 ைறயால்தான்	ஒ 	ெமாழியின்
ெப ைம	அைமகின்றேதயன்றி	 ேவ 	 எவற்றா ம்	 ெமாழிக் ப்	 ெப ைம	இல்ைல
என்ற	க த் ைடயவர்	என்பைத	நாம்	அறிய	 கின்ற .

2.	 தமிழ்:	தமிழ்க்	கவிஞர்கள்	தமிைழப்	 கழ்ந்த ேபால	ேவ 	எந்த	ெமாழிைய ம்
அந்தந்த	ெமாழிக்	கவிஞர்கள்	 கழ்ந்தததில்ைல.	ஒ 	காவியத்தில்	அல்ல
ராணத்தில்	இம்ெமாழிப் கழ்ச்சி	இடம்	ெப கின்ற .	எ த் க்காட்டாக,

ெபா ப்பிேல	பிறத் ,	ெதன்னன்
	கழிேல	கிடந் ,	சங்கத்

இ ப்பிேல	இ ந் ,	ைவைய
	ஏட் ேல	தவழ்ந்த	ேபைத

ெந ப்பிேல	நின் 	கற்ேறார்
	நிைனவிேல	நடந் 	ஓர்	ஏன

ம ப்பிேல	பயின்ற	பாைவ
	ம ங்கிேல	வள 	கின்றாள்

என் 	 பா வார்	 வரந்த வார்.	 ‘தமிழ்வி ’	 ஆசிரியர்	 ‘தித்திக் ம்
ெதள்ள ’,	 ‘ த்திக்கனி’,	 ‘ த்திக் ள்	 உண்ணப்	 ப ந்ேதன்’	 என்ெறல்லாம்
கழ்மாைல	 ட் வார்.	 ஆனால்	 தந்ைத	 ெபரியா க் 	 இம் ைற	 மனத்திற்
கந்ததாக	இல்ைல.	தமிழ்	ெமாழிபற்றி	அவர 	சிந்தைனகள்:

I.	 தமிழ்	 ன்ேனற்றமைடந் 	 உலக	ெமாழிவரிைசயில்	அ ம்	ஒ 	ெமாழியாக
இ க்க	 ேவண் மானால்,	 தமிைழ ம்	 சமயத்ைத ம்	 பிரித் விடேவண் ம்.
தமி க் ம்	 கட க் ம்	 உள்ள	 சம்பந்தத்ைத ம்	 ெகாஞ்சமாவ 	 தள்ளி
ைவக்கேவண் ம்.

II.	 தமிழ்	 ெமாழியின்	 ெப ைம,	 பரமசிவ ைடய	 டமாரத்திலி ந்
வந்தெதன்ேறா,	 பரமசிவன்	 பார்வதியிடம்	 ேபசிய	 ெமாழி	 என்ேறா
ெசால்லிவி வதா ம்,	 ெதாண்டர்	 நாதைனத்	 திைட	 வி த்ததா ம்,
தைல	 உண்ட	 பாலகைன	 அைழத்ததா ம்,	 எ ம்ைபப்

ெபண்ணாக்கியதா ம்,	 மைறக்	 கதைவத்	 திறந்ததா ம்	 தமிழ்
ேமன்ைமயைடந் விடா .	 இந்த	 ஆபாசக்	 கைதகள்	 தமிழ்வளர்ச்சிைய ம்
ேமன்ைமைய ம்	 ைறக்கத்தான்	ெசய் ம்.



III.	 தமிழ்	 மிக ம்	 காட் மிராண் கள்	 ைகயாளேவண் ய	 ெமாழியா ம்.
நாகரிகத்திற்ேகற்ற	வண்ணம்	அைமந் ள்ள	ெமாழி	என் 	 வதற்கில்ைல.
ன் 	மத ம்,	கட ம்,	சாதி ம்	தைல க்கி	நின்றி ந்த	காலத்திற்ேகற்ற

வண்ணம்	 தமிைழ ம்	 ெக த் 	 விட்டார்கள்…	 நாம்	 காலத்திற்ேகற்ற
வண்ணம்	 தமிழ்	 ெமாழிையச்	 சீர்ப த்த	 ேவண் ய 	அவசியமாக	 உள்ள .
பழங்கால	அநாகரிகத்திற்ேகற்றவற்ைற	மாற்றி	இக்கால	நாகரிகத்திற்ேகற்றப
சீராக்க	ேவண் ய 	அவசியம்.

IV.	 நான்	 தமி க் த்	 ெதாண் 	 ெசய்வ 	 தமி க்காக	 என் 	 அல்ல.	 தாய்
ெமாழிையப்	 பா காத்தல்	 ஒவ்ெவாவ ைடய	 கட மா ம்.	 நம்	 தமிழ்ெமாழி
தாய்ெமாழி	 என்ற	 மட் மல்லாமல்	 எல்லா	 வனப் க ம்	 ெகாண்ட	 சிறந்த
ெமாழி.	 இந்தியத்	 ைணக்கண்டத்திேலேய	 பழைம	 வாய்ந்த	 பண்பட்ட
ெமாழியா ம்.	 அப்ப ப்	 ெப ைமக் ரிய	 ெமாழிக் 	 ஏற்ப ம்	 ஆபத் கைள
எதிர்த் ம்	அ 	 ேமன்ைம	அைடய	 ேவண் ம்	 என் 	 யன் ம்	அதற்காகப்
ேபாராட்டங்கள்	நடத் கின்ேறாம்.

V.	 தமி க் 	 ஆபத் 	 வரக் டா 	 என் 	 ஏன்	 நிைனக்கிேறன்	 என்றால்
இைதவிட	 ேமாசமான	 ஒன் 	 நம்மீ 	 வந் 	 உட்கார்ந் விடக் டாேத	 என்ற
கவைலயினால்தாேன	 தவிர,	 தமிைழ	 மிக ம்	 உயர்ந்த	 ெமாழி,
எல்லாவல்லைம ம்	ெபா ந்திய	ெமாழி	என் 	நிைனத் 	அல்ல.

VI.	 தமிழ்	 ப த்தால்	 சமயவாதியாகத்தான்	 ஆக	 கிறேத	 ஒழிய,
அறி வாதியாக	 ஆக வேத	 இல்ைல.	 அ 	 மாத்திரேமயல்லாமல்
எவ்வள க்ெகவ்வள 	 தமிழில்	 ப ப் 	 ஏ கிறேதா	 அவ்வள க்கவ்வள
அவன 	கண்கள்	 ப்பக்கம்	ெசன் 	 ப்பக்கம்	 ர்ந் 	பார்க்கேவ

கிறன்றேத	தவிர,	 ன்பக்கம்	பார்க்க வேத	இல்ைல.

vii.	 தமிழ்	 ப க்காதவ க் த்தான்	 ன்பக்கப்பார்ைவ	 ஏற்ப கிற .
தமிழ்ப த் விட்டால்	 பின்	 பார்ைவதான்	 ஏற்பட	 கிற .	 எந்தத்
தமிழ்ப் லவ ம்	 ேமைத ம்	 தமிழ்ப்ப த்ததன்	 லம்	 ன் றம்	 பார்க் ம்
வாய்ப்ேப	 இல்லாதவனாக	 ஆய்வி கின்றான்!	 தமிழ க் 	 உயிர்	 அவன
இலக்கியங்கள்தாம்.	இலக்கியங்கள்	என்பைவ	ெபரி ம்	சமயஉணர்ச்சிேயா
பழைமக்	 கற்பைனகேள	 அல்லாமல்,	 அறி 	 நிைலயில்	 நின் 	 பழைமப்
பற்றில்லாமல்	 ஏற்பட்ட,	 ஏற்ப த்தப்பட்ட,	 இலக்கியங்கைளக்	 காண்ப
அமாவாைசயன் 	சந்திரைனப்	பார்ப்ப 	ேபாலத்தான்	 கிற .

viii.	 தமிைழ-	 (பிறெமாழிகளிலி ந் 	 ெமாழி	 ெபயர்க்கப்	 ெபறாத)	 தமிழ் ல
ல்கைளத்	தனித்தமிழ்	இலக்கிய ல்களில்	எைத	எ த் க்	ெகாண்டா ம்

அவற்றிலி ந் 	 எ த் ,	 ெசால்,	 ெபா ள்,	 அணி,	 யாப் 	 என்பதான



இலக்கணப்ப 	 அைமந்த	 தமிழ்ச் ைவ	 அல்லாமல்	 அறி ,	 ப த்தறி ,
வாழ்க்ைக	 அறி ,	 வளர்ச்சி	 அறி 	 ெப வதற்கான	 ஏதாவ 	 ஒ
சாதைனத்ைதச்	 சி 	 க த்ைத	 உ ப்ெப க்கி	 ைவத் த்ேத யாவ
கண் பி க்க	 மா?

ix.	 தமிழைனத்	 தைலெய க்க	 யாமல்	 ெசய்வ 	 தமிழ்	 ெமாழியில்	 உள்ள
இலக்கியங்கள்	-	 ல்கேள.	அைவ	 ைத ழியின்	மீ 	பாறாங்கல்ைல	ைவத்
அ த்தி	இ ப்ப ேபான் 	தைல ாக்க	 யாமல்	ெசய் 	வ கின்றன.

x.	 தமிழில்	 ஆரியம்	 ந்ததால்தான்	 காட் மிராண் த்தனம்	 ந் விட்ட .
இதில்	 பண் தர்கள்	 கவனம்	 ெச த்த	 ேவண்டாமா?	 கவைல
எ த் க்ெகாள்ள	 ேவண்டாமா?	 ெவளிநாட் 	 மக்கள்	 எல்லாம்
காட் மிராண் களாக	 வாழ்ந்தகாலத்தில்	 கப்பேலாட் க்	 கடல்	 கடந்
வாணிகம்	 நடத்திய	 தமிழர்களின்மரபில்	 இன் 	 ஒ 	 நி ட்டன்
ேதான்றவில்ைல;	 ஓர்	 எ சன்	 ேதான்றவில்ைல;	 ஒ 	 மார்க்ேகானி
ேதான்ற யவில்ைலேய	 என்பைத	 அறிந் 	 ெகாள்ள	 ேவண்டாமா?(3)
ஆங்கிலம்:	 இம்ெமாழிப்ற்றி	 தந்ைத	 ெபரியார்	 அவர்களின்	 சிந்தைனகள்
தீர்க்கதரிசனமானைவ.	 ெபா ப்பிலி க் ம்	 கட்சி	 அர 	 ஆேலாசித் ச்
ெசயற்ப தல்	இன்றியைமயாத .	தந்ைதயின்	சிந்த்ைனகளில்	சில:

xi.	 இந்தியா	 தந்திரம்	 ெபற் விட்டா ம்	 உலகசம்பந்தம்	 இல்லாமல்	 இந்தியா
வாழ்ந் விட	 யா .	வ ங்கால	உலகம்	ேதசத் க் 	ேதசம்,	நாட் க் 	நா
இப்ேபா ள்ள	 ரத்தில்	இ க்கா ;	 ப்பி 	 ரத்தில்	இ க்கப்ேபாகிற .
இந்திக் 	 ஆகட் ம்,	 ேவ 	 இந்திய	 ெமாழிக் 	 ஆகட் ம்	 இனி
அ ப்பங்கைரயி ம்	ப க்ைக	அைறயி ம் ட	ேவைல	இ க்கா .

xii.	 தமிழ்	 நாட் க் ,	 தமிழ க் 	 ேவ 	 எந்த	 ெமாழி	 ேதைவயான 	 நல்ல ,
அரசியல்,	 விஞ்ஞானம்,	 இலக்கியம்,	 கைல	 தலியைவக க் 	 ஏற்ற ,
பயன்படக் ய 	 என் 	 என்ைனக்ேகட்டால்	 எனக் 	ஆங்கில	 ெமாழிதான்
சிறந்த 	 என் 	 ேதான் கிற .	 ஆங்கிலேம	 தமிழரின்	 ேபச் ெமாழியாக
ஆ ங்காலம்	ஏற்பட்டால்	நான்	மிக்க	மகிழ்ச்சி ம்	தி ப்தி ம்	அைடேவன்.

xiii.	 தமிழின்	 லேமா	 தமிழ்	 இலக்கியத்தின்	 லேமா,	 தமிழ்ச்சமயம்
தமிழ்ப்பண்பா 	 லேமா	 நாம்	 உலகமக்கள்	 ன்னிைலயில்	 ஒ நா ம்
இ க்க யா .	 தமிழ்	 வடெமாழிைய	 விட,	 இந்திெமாழிையவிடச்
சிறந்தெதன்பதி ம்	 பயன்படத்தக்க 	 என்பதி ம்	 எனக் 	 ஐயமில்ைல
என்றா ம்,	 நாம்	 இன்ைறய	 நிைலையவிட	 ேவகமாக	 ன்ேனற
ேவண் மானால்	 ஆங்கிலம்தான்	 சிறந்த	 சாதனம்	 என் ம்,	 ஆங்கிலேம
அரசியல்	 ெமாழியாக ம்,	 ேபாதனாெமாழியாக ம்	 இ ந்தாக	 ேவண் ம்



என் ம்,	 ஆங்கில	 எ த் கேள	 தமிழ்	 ெந ங்கணக் 	 எ த் களாவ
அவசியம்	 என் ம்	 ெதரிவித் க்	 ெகாள் கிேறன்.	 ஏெனனில்	 ஆங்கிலம்
அறி 	ெமாழி	மாத்திரம்	அல்லாமல்	அஃ 	உலகெமாழி மா ம்.

xiv.	 தமிழ்	 மக்கள்	 என் ம்	 ழந்ைதக் த்	 தாய்ப்பால்	 என் ம்	 தமிழான
ன்ேனற்றம்	 என் ம்	 உடல்	 ேத வதற்ேகா	 வள வதற்ேகா	 பயன்பட்

இ க்கின்றதா?	 பயன்ப மா?	 தாய்ப்பால்	 சிறந்த 	 என்பதில்,	 தாய்ப்பாலில்
சக்தி ம்	சத் ம்	இ ந்தால்தான்	அ 	சிறந்ததா ம்.	இங் த்	தமிழ்	என் ம்
தாேய	 சத்தற்றவள்	 என்பேதா 	 ேநாயாளியாக ம்	 இ க் ம்ேபா 	 அந்தப்
பாைலப்	 ப ம்,	 ழந்ைத	 உ ப்ப யாக	 மா!	 தாய்க் 	 நல்ல	 உண
இ ந்தால்தாேன	 அவ க் ப்	 பால்	 ஊ ம்?	 அந்தப்	 பா க் ம்	 சக்தி
இ க் ம்?	தமிழில்	நல்ல	உண 	எங்ேக	இ க்கிற ?

xv.	 மண்டலெமாழிைய	நாம்	எவ்வள 	கற்றா ம்	நாம்	 லவனாக,	வித் வானாக,
பண் தனாக,	மடாதிபதியாக,	ஆழ்வாராக,	நாயன்மாராகத்தான்	ஆக ேம
ஒழிய,	ஒ 	நா ம்	 உலக	அறி 	ெபற்ற,	இயற்ைகயின்	தன்ைமைய	 உணர்ந்த
அறிவின்	எல்ைல	காண	ஒ 	சிறி ம்	த தி	உைடயவர்களாக	ஆக	 யேவ

யா .	 ஆங்கிலத்ைதப்	 றக்கணித் த்	 தமிழில்	 பாடம்,	 ப ப் ,	 கல்வி
ெசால்லிக்ெகா த்தல்	என்ப 	மனிதன்	ெசல் ம்	அறி ப்	பயணத்ைத	த த்
வழியில்	 ழி	ேதாண் 	ைவப்ப 	ேபாலத்தான்	ஆ ம்.

xvi.	 நான்	 கல் ரியில்	 ஆங்கிலத்தில்	 பாடம்	 ெசால்லித்தர	 ேவண் ம்	 என் ம்
ன்றாம்	 வ ப்பிலி ந் 	 மாத்திரமல்லாமல்	 எ த்தாணிப்	 பால் க்க

ைவக் ம்ேபாேத	 ஆங்கிலத்தில்	 ைவத் க்	 ெகா க்கேவண் ம்	 என் ம்
ெசால் கிேறன்.

xvii.	 எந்த	 ஒ 	 ெமாழியின்	 நடப் ம்	 ெப ம்பா ம்	 அம்ெமாழியின் லம்
அறியக்கிைடக் ம்	க த் கைளப்	ெபா த் த்தான்	இ க் ம்.	ஆரிய க்
அ ைமப்பட் க் ம்	 வாழ்ேவ	 ஆனந்தம்	 என் 	 நிைனத்தி ந்த	 இவ்
இந்தியநாட் 	 மக்க க் 	 வி தைல	 ேவட்ைகைய	 ஊட் யேத	 ஆங்கில
அறி தான்	என் 	 வ 	மிைகயாகா .

xviii.	 நம்	 இந்திய	 நாட் ல்	 உள்ள	 மக்கள்	 எல்லாநாட் 	 மக்க ட ம்
பழகேவண் மானால்	 ஆங்கிலம்தான்	 எளிதான	 ெமாழியா ம்.	 உலக
மக்கேளா 	 பழகக்	 க த் மாற்றம்	 ெசய் 	 ெகாள்ள	 ஆங்கிலம்தான்
கட்டாயெமாழியா ம்.	 விஞ்ஞானத்தில்	 க த் 	 ெச த்தேவண் மானால்
ஆங்கிலத்தினாேலேயதான்	 ம்?

xix.	 ஆங்கிலம்	 சீர்த்தி த்தத்திற் 	ஏற்ற	ெபா ள்	 உள்ள	ெமாழி.	எளிதில்	மக்கள்



ரிந் 	 ெகாள்ளக் ய	 வாய்ப் 	 உள்ள	 ெமாழி.	ஆங்கிலம்	 எந்த	 அள க்
வளர்கிறேதா	 அந்த	 அள க் 	 நாம்	 அறி 	 ெபற	 ம்.	 ஆைகயால்
ஆங்கிலம்	 வளரேவண் ம்.	 (x)	 அரசன்	 ேவண்டா,	 யர தான்	 ேவண் ம்
என்கின்ற	 அறி ,	 சமதர்மம்	 ேவண் ம்,	 சானாதனம்	 ஒழியேவண் ம்
என்கின்ற	அறி ,	ஆ ம்	 ெபண் ம்	 சமம்	 என்கின்ற	அறி 	ஆகிய	 சகல
அரசியல்,	 ெபா ளாதார	 ன்ேனற்ற	 அறி க்க த் கைள ம்
ஆங்கிலெமாழிதான்	நமக் த்	தந்த .	வடெமாழித்	ெதாடர் 	சாத்திர,	 ராண,
இதிகாச	 டநம்பிக்	 ைககள்	 நம்ப த்தறிைவ	 அ ைமப்ப த்தின.
ஆங்கிலெமாழி	நம்ைம	அந்த	அ ைமத்தைளயிலி ந் 	வி வித் 	எைத ம்
நம்	ப த்தறி 	ெகாண் 	சிந்தித் ப்	பார்க் ம்ப ச்	ெசய்த .	இந்த	இடத்தில்
அக்காலத்தில்	 நம்நிைல	 பற்றி	 ‘ெமக்காேல’	 என்ற	அறிஞர்	ஆயத்தம்	ெசய்த
Minutes	என்ற	அறிக்ைகைய	மீளேநாக்கினால்	 த்ெதாளிவீ ம்.

இந்த	 இடத்தில்	 அர 	 தன 	 ரண்பட்ட	 ெகாள்ைககைளச்	 சிந்தித் 	 மாற்றிக்
ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்ப 	அ ேயனின்	ேவண் ேகாள்.

(அ)	 சாதிப்ெபயர்கள்:	 (i)	 சாதிப்ெபயர்கள்	 உள்ள	 ெத ப்	 ெபயர்களில்	 உள்ள
சாதிப்ெபயர்கைள	நீக்கிய .

விைள :	 (i)	காஞ்சியில்	 உள்ள	 ‘அய்யர்	ெத ’	 என்பதி ள்ள	 ‘அய்யர்’	 என்பைத
நீக்கினால்	என்ன	ஆ ம்?

ii.	 ச்ேசரியில்	 உள்ள	 ‘ெசட் த்ெத ’	 என்பதி ள்ள	 ‘ெசட் ’	 என்ற	 ெபயைர
நீக்கினால்	என்ன	ஆ ம்?

iii.	 ேப ந் ப்ெபயர்களில்	 அரசியல்	 தைலவர்களின்	 ெபயர்கைள	 நீக்கக்
ெகாண் வந்த	 திட்டத்தால்	 ‘தி வள் வர்’	 ெபய ம்	 அ பட் ப்	 ேபாயிற் .
இ 	 மிக ம்	 வ ந்த	 ேவண் யெதான் .	 அர 	 மீண் ம்	 ‘தி வள் வர்’
ெபயைரக்	ெகாண் 	வரேவண் ம்.	ஏதாவ 	ஒ 	 றள்	வாசகத்ைத	எல்லாப்
ேப ந் களி ம்	எ ம்ப ச்	ெசய்தல்	ேவண் ம்.

(ஆ)	ெமாழிவழிக்	கல்வி:	(i)	தமிழ்வழியி ம்,	ஆங்கில	வழியி ம்	பயிலலாம்	என்ற
வி ப்ப ைறையப்	பயன்ப த்தலாம்.

ii.	 சட்டத்தால்	தமிைழ	வளர்க்க	 யா .	சங்கத்தால்தான்	வளர்க்க	 ம்.

iii.	 பண்ைட	அரசர்கள்	சங்கத்தில்	கவிபா னார்கேளயன்றி	அரசைவயில்	அல்ல.

iv.	 ன்றாம்	 தமிழ்ச்சங்கம்	 நி விய	 ேச பதி	 அைனத்ைத ம்	 சங்கத்திற்
விட் த்	தாம்	ஒ ங்கிக்	ெகாண்டார்.



v.	 கைலஞர்	அர ம்	தமிழ்வளர்ச்சிப்	ெபா ப்ைபச்	சங்கப்	பலைகக் 	விட் ,	அர
ஒ ங்கிக்ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்ப 	அ ேயனின்	விைழ .

4.	 சமஸ்கி தம்:	 சமஸ்கி தம்	 பற்றி ம்	 தந்ைத	 ெபரியாரவர்கள்
சிந்தித் ள்ளனர்.	அவர்	சிந்தைனகைள	ஈண் த்	த கிேறன்:

i.	 சமஸ்கி தத்தினால்	தமிழர்க ம்	தமிழ்	நா ம்	இன் 	என்ன	நிைலைமக் த்
தாழ்ந் 	 ெதால்ைல ம்,	 மடைம ம்,	இழி ம்	அ பவிக்கின்ேறாம்	 என்பைதச்
சிந்திக்க	ேவண் ம்.

ii.	 பார்ப்பனர்கள்	ெசத்த	பாம்பான	சமஸ்கி தத்ைத	எ த் 	ைவத் க்ெகாண்
எவ்வள 	 ஆர்ப்பாட்டம்	 ெசய்கிறார்கள்?	 ெபா ப்பணம்	 சமஸ்கி தத்தின்
ேபரால்	எவ்வள 	ெசலவாகிற ?	சமஸ்கி தத்திற்காக	ஏன்	ஒ 	ைபசாவாவ
ெசலவாக	 ேவண் ம்?	 தமிழ்	 மக்கள்	 யா ம்	 இைதப்பற்றிக்
கவைலப்ப வதில்ைல.

iii.	 வடெமாழிைய	 நம்	 ப க்ைக	 வீட் க் ள்	 விட் க்	 ெகாண் ,	 மதம்,
கலாச்சாரம்,	கட ள்,	ஆத்மார்த்தம்,	நாகரிகம்,	இலக்கியங்கள்,	ேபச் 	வழக்
தலியைவகளில்	 தன்னிகரில்லா	 ஆதிக்கம்	 ெச த்தவிட் க்	 ெகாண்

இ ப்பவர்கள்	 இந்தி	 ெவ ப் ,	 இந்தி	 எதிர்ப் கள்	 நடத் வ 	 ெவட்கக்
ேகடானகாரியம்	ஆ ம்.

iv.	 இந்நாட் ல்	 வந் 	 ேயறிய	 ஆரியப்	 பார்ப்பனர்கள்	 தங்கள்	 ெமாழிக் ம்
(சமஸ்கி த்தத்திற் )	கட ள்	ேபரால்	பல	மகத் வங்கள்	 றி,	நம்மக்களிடம்
ெகாஞ்சம்	 ெகாஞ்சமாகச்	 சமஸ்கி தச்	 ெசாற்கைள	 ஆசார
அ ட்டானங்கைளப்	 த்தி	விட்டனர்.	அந்த	ேவற் ெமாழிக் த்	தனிச்சிறப்
ஏ மில்ைல.

வடநாட் டன்	ெதாடர் 	ஏற்பட்ட	நாள் தல்-	 த்தம்,	சமணம்	நம 	நாட் ற் 	வந்த
நாள் தல்-	பாலி,	பிராக் தம்,	சமஸ்கி தம்	நம்நாட் ற் 	வந் 	விட்டன;	ெம வாக
கலக்க ம்	 ெதாடங்கின.	 பார்ப்பனர்	 அம்ெமாழிையக்	 ெகாண் வந் 	 த்தினர்
என் 	 ெசால் வதற்கில்ைல.	 ப த்தவர்க ம்	 சரி,	 ப க்காதவர்க ம்	 சரி
சமஸ்கி தத்ைதத்	 ேதவெமாழி	 என் ம்	 அ ேவ	 தம 	 ெமாழி	 என் ம்	 உரிைம
ெகாண்டா 	 வ கின்றனர்.	 ெதாடக்கக்	 காலத்திலி ந் 	 அர 	 உயர்நிைலப்
பள்ளிகளி ம்	 நகராண்ைம	 மாவட்டவாரியத்தின்	 நிர்வாகத்தில்	 இ க் ம்
உயர்நிைலப்பள்ளிகளி ம்	அம்ெமாழி	 பயில்வதற் 	வாய்ப் கள்	தரப்ெபற்றி ந்த .
தி ைவயா ,	 தி ப்பதி,	 ம்பேகாணம்,	 ெசன்ைன	 ேபான்ற	 இடங்களில்
கல் ரிகளில்	 பயின் 	 சிேராமணி	 பட்டம்	 ெப வதற் ரிய	 கல்வி	 கற்பிக்கப்
ெபற் வந்த .	ஆனால்,	ஆர்வத் டன்	ப ப்பவர்கள்	 ைறவாகேவ	இ ந்தனர்.



60-களில்	 உயர்நிைல	 பள்ளிகளில்	 எல்ேலா ம்	 ெபா த்தமிழ்	 பயில்வதற் ம்
ேமற்ப வங்களில்	 சிறப் த்	 தமி க் ப்	 பதிலாக	 வி ம் ேவார்	 சமஸ்கி தம்
பயிலலாம்	 என்ற	 வாய்ப் ம்	 இ ந்த .	 ஆயி ம்	 பார்ப்பனர்கள்	 இதைன	 வி ம்பி
அதிகமாகப்	ப த்தனர்	என் 	ெசால்வதற்கில்ைல.

காைரக் யில்	 ேமற்ப வங்களில்	 ப வம்	 ஒன் க் 	 400க் 	 ேமல்	 இ ந்த
மாணவர்களில்	 7	 ேபர்தான்	 சமஸ்கி தம்	 ப த்தனர்	 என்பைதயறிேவன்.	 நான்
ப க் ம்ேபா 	 வாயப் கைள	 இழந்ததால்	 என்	 மகன்	 ஒ வைன	 சமஸ்கி தம்
ப க் ம்ப 	ெசய்ேதன்.	 1943- தல்	தவத்தி 	சித்பவாநந்த	அ கைள	அறிேவன்,
பார்ப்பனரல்லாதார்	ெப வாரியாக	சமஸ்கி தம்	பயில	ேவண் ம்	என் ம்	இவர்கள்
ப த் 	அம்ெமாழியில்	 லைம	 எய்திவிட்டால்	 பார்பபனர்	 தம்ெமாழி	 என் 	 உரிைம
ெகாண்டா ம்	பழக்கத்ைத	விட் வர்	என் ம்	அறி ைர றி	வந்தைத	அறிேவன்.
ஆனால்	 1941	 தல்	 திதாகத்	 ெதாடங்கப்	 ெபற்ற	 உயர்நிைலப்	 பள்ளியில்	 நான்
தைலைமயாசிரியனாக	இ ந்த	 காலத்தில்	 (1941-50)	இந்தி,	 சமஸ்கி தம்	 பயில
வாய்ப் கள்	 ஏற்ப த்தவில்ைல.	 நான்	 விட் 	 வந்த	 ஒன்றிரண் 	 ஆண் கட் ப்
பிற 	இந்திபயில	வாய்ப் 	ஏற்ப த்தியி ப்பதாக	அறிந்ேதன்.

இ ெமாழிக்	 ெகாள்ைகைய	 அர 	 ெசயற்ப த்தத்	 ெதாடங்கிய	 நாள்	 தல்
இந்தி ம்	 சமஸ்கி த ம்	அர 	 உயர்நிைல	 ேமனிைல	 பள்ளிக்கல்வித்	 திட்டத்தில்
இடம்ெபறாமல்	ேபாய்விட்டன.
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“உலக	வாழ்க்ைகயில்	ஓர்	ஒ ந் 	ேபான	 ண் சிக் ம்	பயன்படாத	ெமாழியாகிய
இந்திக் 	எவ்வள 	பணம்	ெசலவழிக்கப்ெபற் 	வ கிற .	என்ப 	ெவ நாளாகத்
தமிழ்	மக்கள்	கவனித் 	வ ம்	சங்கதியா ம்”	 என் 	 எ திய	அய்யா	அவர்கள்
இந்தி	 எதிர்ப் க்காக	 ேமற்ெகாண்ட	 பணி	 மிகப்	 ெபரிய .	 இவற்ைற	 விவரமாக
ஈண் 	எ த் க்காட் ேவன்.

1926-ஆம்	ஆண் 	 தேல	 ெபரியார்	தமிழ்நாட் ல்	இந்தி	 ைழக்கப்பெப வைத
எதிர்த் 	வ கின்றார்.

“இந்திையப்	ெபா ெமாழியாக் வதால்	நாட் ற் 	நன்ைம	இல்ைல.	அதனால்	தமிழ்
மக்களின்	 ன்ேனற்றத்திற் த்	தைட	 உண்டா ம்;	தமிழ்	ெமாழியின்	வளர்ச்சி ம்
ன் ம்”

1924-ஆம்	 ஆண் 	 சம்பரில்	 தி வண்ணாைைமலயில்	 நைடெபற்ற	 30-வ
காங்கிரஸ்	மாநாட் ல்	 நம்	அய்யா	அவர்கள்	தைலைம	தாங்கினார்கள்	 (அப்ேபா
அவர்	காங்கிரசில்	இ ந்தவர்).	அவர 	ெதாடக்க	உைரயில்	 றிய .

“தமிழ்	 ெமாழியின்	 பழைமைய ம்	 தமிழ்	 மக்களின்	 நாகரிகத்ைத ம்	 பழந்தமிழ்
ல்களில்	 காணலாம்.	 தமிழரசர்கள்	 யவனேதசம்,	 உேராமா ரி,	 பாலஸ்தீனம்
தலான	 ேதசங்கேளா 	 வியாபாரம்	 ெசய்த ம்	 அவ்வியாபாரத்திற் 	 ஏற்ற

ெதாழில்கள்	 நாட் ல்	 நிைறந்தி ந்த ம்	 பிற ம்	 தமிழ்நாட் ன்
தற்றன்ைமைய	விளங்கச்ெசய் ம்…	வங்காளிக் 	வங்க	ெமாழிப்	பற் ண் .

மராட் ய க் 	மராட் ய	ெமாழியில்	 பற் ண் .	ஆந்திர க் 	ஆந்திரெமாழியில்
பற் ண் .	ஆனால்	தமிழ க் 	தமிழில்	பற்றில்ைல.	இ 	ெபாய்ேயா?	தமிழ்நாட் ல்
தமிழ்	 லைம	 மி ந்த	 தமிழர்கள்	 எத்தைன	 ேபர்?	 ஆங்கிலப் லைம ைடய
தமிழர்கள்	 எத்தைன	 ேபர்?	 என் 	 கணக்ெக த்தால்	 உண்ைம	 விளங் ம்.
தாய்ெமாழியில்	 பற் ச்ெச த்தாதி க் ம்வைர	 தமிழர்கள்	 ன்ேனற்றமைடய
மாட்டார்கள்.”	 என்பதால்	 இவர்தம்	 அள 	 கடந்த	 தமிழ்ப்பற்றிைன	 அறியலாம்.
தமிைழப்	 ேபணேவண் ம்	 என்பதில்	 அய்யா	 அவர்கட் 	 இ ந்த	 இைணேவ
எவர்க் ம்	இல்ைல.

(அ)	 இந்தி	 எதிர்ப் பற்றி	 ‘ யரசில்’	 (7.3.1925)	 ‘தமி க் த்	 ேராக ம்
இந்திெமாழியின்	 இரகசிய ம்’	 என்ற	 தைலப்பில்	 ‘சித்திர த்திரன்’	 என்ற
ைனப்ெபயரில்	எ தப்ெபற்ற	கட் ைரயின்சில	ப திகள்:



“இந்திக்காக	 ெசலவாகியி க் ம்	 பணத்தின்	 ெப ம்பாகம்
பார்ப்பனரல்லா ைடய 	 என்பதில்	 யா க் ம்	 சந்ேதகம்	 இ க்கா .	 இந்தி
ப த்தவர்களில்	 100க் 	 97	 ேபர்	 பார்ப்பனர்கள்.	 தமிழ்நாட் ல்	 ெமாத்தத்
ெதாைகயில்	100க் 	97	ேபர்	பார்ப்பனரல்லாதாராயி ந் ம்	100க் 	3	வீதம்	உள்ள

பார்ப்பனர்கள்தாம்	 இந்தி	 ப த்தவர்களில்	 100க் 	 97	 ேபர்களா ள்ளனர்;
பார்ப்பனரல்லாதவர்	100க் 	3	ேபர்களாவ 	இந்தி	ப த்தவர்களா ள்ளனரா	என்ப
சந்ேதகம்.	இந்தப்	ப ப்பின்	எண்ணிக்ைக	எப்ப யி ந்தா ம்	நமக் 	அைதப்பற்றிக்
கவைல	இல்ைல.	ஆனால்	இந்திக் 	 எ த் க்	ெகாள்வைதப்	 ேபால	 100க் 	ஒ
பங் 	கவைல ட	தமிழ்ெமாழிக் 	எ த் க்	ெகாள்வதில்ைல	என்பைத ம்,	இந்தி
ப த்த	 பார்ப்பனர்களால்	 நமக் 	 ஏற்ப ம்	 ெக தைல ம்	 நிைனக் ம்ேபா
இைதப்பற்றி	 வ ந்தாம ம்,	 இம்மாதிரி	 பலன்தரத்தக்க	 இந்திக் 	 நாம்	 பா பட்ட
ட்டாள்தனத்திற் ம்	 நாம்	 பணம்	 ெகா த்த	 ைபத்தியக்காரத்	 தனத்திற் ம்

ெவட்கப்படாமல்	இ க்க	 யவில்ைல.

இந்திையப்	 ெபா ெமாழியாக்க	 ேவண் ம்	 என்ற	 கவைல ள்ளவர்கள்ேபால்
ேதசத்தின்	ேபரால்	ஆங்காங் ப்	பார்ப்பனர்கள்	ேப வ ம்	அைத	அர ப்	பள்ளிகள்
தலிய	பலவிடங்களில்	கட்டாய	பாடமாக்க	 யற்சி	ெசய்வ ம்	யார்	நன்ைமக் ?

இனி	 ெகாஞ்சகாலத்திற் ள்	 இந்திப்	 பிரசாரத்தின்	 பலைன	 நாம்	 அ பவிக்கப்
ேபாகிேறாம்.	 பார்ப்பனரல்லாதார்க் 	 ஏற்பட்ட	 பல	ஆபத் களில்	இந்தி ம்	ஒன்றாய்

ம்	ேபா ள்ள .

ெபா வாய்	 இந்தி	 என்ப 	 ெவளிமாநிலங்களில்	 பார்ப்பன	 மதப்பிரச்சாரம்
ெசய்யக்கற்பித் த்த ம்	 ஒ வித்ைதயாகிவிட்ட .	 இந்த	 இரகசியத்ைத	 நம
நாட் ப்	 பாமரமக்கள்	அறிவேத	இல்ைல;	இரண்ெடா வ க் 	அதன்	இரகசியம்
ெதரிந்தா ம்	 பார்ப்பனர்க க் ப்	 பயந் 	 ெகாண் 	 தாங்க ம்
ஒத் ப்பா கிறார்கள்	 யாராவ 	 ணிந் 	 ெவளியில்	 ெசான்னால்	 இவர்கைளத்
ேதசத் ேராகி	என் 	ெசால்லிவி கிறார்கள்”

(ஆ)	இக்கட் ைரயில்	ேம ம்	பல	உண்ைமகள்	உள்ளன.

(இ)	 1930-இல்	 நன்னிலத்தில்	 (தஞ்ைசமாவட்டம்)	 நைடெபற்ற	 ஒ 	 யமரியாைத
மாநாட் ல்	 இந்தித்	 திணிப்ைபக்	 கண் த் 	 	 ெசய்யப்	 ெபற்ற .	 இந்தி
எதிர்ப் த்	 தீர்மானத்ைத	 எ தியவர்	 ேதாழர்	 எஸ்.	 இராமநாதன்	 அவர்கள்.
இத்தீர்மானத்ைத	 ன்ெமாழிந்தவர்	 ேதாழர்	 சாமி.	 சிதம்பரனார்	 அவர்கள்.
தீர்மானம்	எதிர்ப்பின்றி	நிைறேவறிய .

பல	 ஆண் கட் 	 ன்னேர	 மைறமைலய கள்	 “இந்தி	 ெபா ெமாழியாவதற் த்
த தி ைடயதன் ;	 இந்தித்	 திணிப்பால்	 தமிழ்ெக ம்;	 தமிழர்	 ன் வர்”



என்பவற்ைற	விளக்கிக்	கட் ைர	எ தி ள்ளார்.

தமிழ்	நாட் ல்	இந்திக் 	எதிர்ப் 	இ க் ம்	ெசய்திைய	மாண் மி 	 தலைமச்சர்
ஆச்சாரியார்	 அறிவார்.	 ஆயி ம்	 “இந்திையக்	 கட்டாய	 பாடமாக் ேவன்”	 என்
றினார்.	 காங்கிர காரர்கள்	 பல ம்	 எதிர்த்தனர்.	 ேதாழர்	 ப மைல	 எஸ்.

ேசாம ந்தர	 பாரதியார்	அவர்கள்	அைதக்	கண் த் 	 தலைமச்ச க் க்	க தம்
எ தினார்.	 தமிழ்	 நாெடங் ம்	 ெபா க் ட்டங்களி ம்	 மாநா களி ம்
தலைமச்சரின்	க த் 	கண் க்கப்ெபற்ற .

(ஈ)	1937	 சம்பர்-26இல்	தி ச்சியில்	தமிழர்	மாநா 	 ட்டப்ெபற்ற .

ஆயி ம்	 தலைமச்சர்	ஆச்சாரியார்	விட் க்	ெகா க்க	வில்ைல.	ஆணவத்ைதத்
தளர் றச்	 ெசய்த .	 சிலமாற்றங்க டன்	 இதித்	 திணிப் 	 ைழந்த .	 எல்லாப்
பள்ளிகளி ம்	என்றி ந்த	திட்டம்	125	பள்ளிகள்	(பரீட்சாரத்தமாக)	என் 	ஆயின.
ப க்கேவண் ய ம்	 தல்	 ன் 	 ப வங்களில்தாம்	 இதற் ம்	 ேதர்வில்	 ேதர்ச்சி
ெபறேவண் ம்	 என்ற	 அவசியம்	 இல்ைல.	 திட்டம்	 பி பி த்த ;	 ெசத்தபாம்
மாதிரிதான்.	தி .ஆச்சாரியார்	மக்கள்	எதிர்ப் 	நா ைய	நன் 	அறிபவர்.	ஏைனய
காங்கிரசார்ேபால்	திமிர்	பி த்தவர்	அல்லர்.

(உ)	 1938	பிப்பிரவரி	 27	இல்	காஞ்சிமாநாகரில்	ஒ 	ெபரிய	இந்தி	எதிர்ப் 	மாநா
நைடெபற்ற .	 மாநாட் த்	 தைலவர்	 சர்.ேக.வி.	 ெரட் 	 நா 	அவர்கள்;	ஆந்திரர்
(பின்னாளில்	 அண்ணாமைலப்	 பல்கைலக்கழகத்	 ைணேவந்தரானவர்).
மாநாட்ைடத்	திறந் 	ைவத்தவர்	 ன்னாள்	சட்ட	உ ப்பினர்	சர்.எம்.கி ட் ணநாயர்.
ெதாடர்ந் 	மறியல்கள்,	 உண்ணா	விரதம்,	 ேபாராட்டங்கள்	 தலியைவ	நைடெபற்ற
வண்ணம்	 இ ந்தன.	 சட்ட	 ம ப் க்	 காலத்தில்	 ைவஸ்ராய்	 பிர வால்	 பிறப்பிக்கப்
ெபற்ற	 கிரிமினல்	 தி த்தச்	 சட்டத்ைதக்	 காங்கிர 	 அர 	 இந்தி	 எதிர்ப் த்
ெதாண்டர்கள்	 மீ 	 தாராளமாய்க்	 ைகயாண்ட .	 இ 	 றித் ப்	 பலகண்டனக்
ரல்கள்	எம்ம ங் ம்	எ ந்தன.	தந்ைத	ெபரியார்	“அைமச்சர்	இல்லத் க் 	 ன்

மறியல்	 ெசய்யாதி ப்ப 	 நலம்”	 என்ேறார்	அறிக்ைக	வி த்தார்.	ஆச்சாரியாைரப்
ேபாலேவ	ெபரியா ம்	இங்கிதம்	ெதரிந்தவர்.

(ஊ)	தி ச்சியிலி ந் 	100	ேபார்	வீரர்கள்	ெகாண்ட	இந்தி	எதிர்ப் ப்	பைடெயான்
ெசன்ைனைய	 ேநாக்கிச்	 ெசன்ற .	 இப்பைடையத்	 தந்ைத	 ெபரியார்,	 ஜனாப்
கலிஃ ல்லாசாகிப்	எம்.ஏ.(சிலகாலம்	தி ச்சி	மாவட்ட	வாரியத்	தைலவராயி ந்தவர்)
தலியவர்கள்	நல் ைர	 றி	வழி	அ ப்பி	ைவத்தனர்.

இப்பைடயில்	காஞ்சிையச்	ேசர்ந்த	பரவஸ் 	இராச	ேகாபாலாசாரியர்,	இராவ்சாகிப்
மாரசாமி	 பிள்ைள,	 மணைவ	 ெர.	 தி மைலசாமி,	 ேக.வி.	 அழகர்சாமி,

இராமாமிர்தத்தம்மாள்,	 ேதாழர்	 ைகதீன்	 ேபான்ற	 பலர்	இப்பைடயில்	 ெசன்றனர்.



இப்பைட	 ெசன்ைனைய	 அைடந்த ம்	 அதற் 	 வரேவற் 	 அளிக்க
ெசன்ைனக்கடற்கைரயில்	என் ம்	கண் ராத	அள 	 மார்	70,000	ேபர்கள்	 னர்.
அன் 	 அக் ட்டத்தில்	 ேப ம்	 ேபா தான்	 தந்ைத	 ெபரியார்	 “தமிழ்நா
தமிழ க்ேக”	 என்ற	 தற்ேபார்க் ரலிட் 	அதைன	 விளக்கிக்	 றினார்.	அன்
தல்	அ ேவ	தமிழரின்	ெகாள்ைகயாயிற் .

இப்பைடவீரர்களில்	 பலர்	 ெசன்ைனயில்	 மறியலில்	 ஈ பட் ச்	 சிைற	 ெசன்றனர்.
இந்தி	 எதிர்ப் க்	 கிளர்ச்சியின்	 ேபரால்	 ட் ற 	 இயக்க	 ன்னாள்
ைணப்பதிவாளர்	சி.	 .	நாயகம்	 (தி.நகர்	சர்.	தியாகராசர்	ேமனிைலப்	பள்ளிைய

நி வியவர்),	ேதாழர்	ேக.	எம்.	பால ப்பிரமணியம்	பி.ஏ.,பி.எல்.,	 (சிறந்த	ேபச்சாளர்,
ைசவசித்தாந்தி),	 ஈழத் 	 சிவானந்த	 அ கள்,	 சி.என்.	 அண்ணாத் ைர	 ( தல்
தி. .க	 தலைமச்சர்),	 .ஏ.வி	 நாதன்,	 சாமி	அ ணகிரிநாதர்,	 ேக.	இராமய்யா,
மைற.	 தி நா க்கர ,	 தி வா ர்	 பால ந்தரம்	 ேபான்ற	 1,500	 ேபர்கள்
சிைறப்பட்டனர்.

(எ)	 இந்தி	 எதிர்ப் க்	 கிளர்ச்சி	 நம்நாட் 	 மகளிர்	 மனத்ைத ம்	 ெகாள்ைள
ெகாண்ட .	 அவர்க ம்	 ெமாழிப்ேபாரில்	 ஈ பட்டனர்.	 1938	 நவம்பர்	 13-இல்
ெசன்ைனயில்	மகளிர்	மாநா 	 நைடெபற்ற .	தி வாட் 	 நீலாம்பிைக	அம்ைமயார்
(மைறமைலய களின்	 தி மகளார்)	 மாநாட் த்தைலவர்.	 இம்மாநாட் ல்
தந்ைதெபரியார்	ஆற்றிய	ெசாற்ெபாழி 	தமிழர்களின்	ெநஞ்சில்	பாய்ந்த ;	உரிைம
உணர்ச்சிைய	 எ ப்பிவிட்ட .	இம்மாநாட் ல்தான்	 ஈ.	 ெவ.	இராமசாமி	 ெபய க்
ன்	ெபரியார்	என் ம்	அைடெமாழி	ெகா த் 	அைழக்க	 ேவண் ம்	என	

ெசய்தனர்.

(ஏ)	ெபரியார்	 மீ 	வழக் :	இம்மாநா 	 ந்தபின்	பல	ெபண்கள்	மறியல்	ெசய்
சிைற ந்தனர்.	 இந்த	 வீராங்கைனகைளப்	 பாராட் ம்	 ட்டங்களில்	 நம்	அய்யா
அவர்க ம்	 பாராட் னார்கள்;	 ெபண்களின்	 வீரதீரச்	 ெசயல்கைள	 எ த் க்
காட் னார்கள்.	இந்தி	 எதிர்ப் க் ம்	 ெபரியாேர	 காரணம்	 என் 	அர 	 க திய .
ஆதலின்	 அவைரச்	 சிைறயிலிடக்	 காலம்	 க திய .	 ெபரியாரின்
இ ெபாழி கைளக்	ெகாண் 	அவர்மீ 	 ற்றம்	கற்பித்த .	“ெபண்கைள	மறியல்
ெசய்யத்	 ண் னார்”	 என்பேத	 அப்பழி.	 ெபரியா க் ம்	 அர 	 அைழப்
அ ப்பிய .	மகிழ்ச்சி டன்	அதைன	ஏற் க்	ெகாண்டார்.

வழக் 	 ெசன்ைனயில்	 1938	 சம்பர்	 5,	 6ஆம்	 நாட்களில்	 நைடெபற்ற .	 அவர்
வழக்கம்ேபால்	எதிர்	வழக்காடவில்ைல.	சர்	பன்னீர்ெசல்வம்,	 மார	ராஜா	 த்தய்யா
ெசட் யார்	 ேபான்றவர்கள்	 எதிர்வழக்காட	 வற் த்தி ம்	 ம த் விட்டார்.	 இந்தி
எதிர்ப் க்	 கிளர்ச்சியின்	 ேநாக்கம்,	 தம 	 அரசியல்	 ெகாள்ைக	 ஆகியவற்ைற
விளக் ம்	 அறிக்ைகெயான்ைற	 எ த் 	 லம்	 நீதிபதியிடம்	 ெகா த்தேதா
நி த்திக்	ெகாண்டார்.



அவர்ெகா த்த	வாக் 	 லத்தின்	சில	ப திகள்:

“இந்தக்	 ேகார்ட் 	 காங்கிர 	 அைமச்சர்கள்	 நிர்வாகத் க் 	 உட்பட்ட .
நீதிபதியாகிய	தாங்க ம்	 பார்ப்பன	வ ப்ைபச்	 ேசர்ந்தவர்கள்.	இைவதவிர	இந்தி
எதிர்ப் க்கிளர்ச்சிைய	 ஒழிக்க	 ேவண் ம்	 என்பதில்	 காங்கிர 	 அைமச்சர்கள்
அதிதீவிர	உணர்ச்சி டன்	உள்ளார்கள்.	அ விஷயத்தில்	நியாயம்	அநிநாயம்	பார்க்க
ேவண் யதில்ைல	என் ம்,	ைகயில்

கிைடத்த	 ஆ தத்ைதப்	 பயன்ப த்தி	 ஒழித்தாக	 ேவண் ம்	 என் ம்,	 இந்தி
எதிர்ப் கிளர்ச்சிையத்	 தி ெரன் 	 வ த் 	 ந்த	 தி டர்க டன்	 ஒப்பிட் ம்
மாண் மி 	 அைமச்சர்	 கடற்கைரக்	 ட்டத்தில்	 ேபசி ள்ளார்.	 இந்தி	 எதிர்ப்
விஷயத்தில்	அைமச்சர்கள்	எ த் க்	ெகாள் ம்	நடவ க்ைககள்	அடக் ைறேய
என்ப 	 என்	 க த் .	 அடக் ைறக்	 காலத்தில்	 இம்மாதிரிக்	 ேகார்ட் களில்
நியாயம்	எதிர்பார்ப்ப 	ைபத்தியக்காரத்தனம்.	இந்த	இந்தி	எதிர்ப் க்கிளர்ச்சி	ஒ
ெசயல்	விளக்கம்	 (Demonstration)	ஆக	ேமற்ெகாள்ளப்ெபற் 	வ கிறேதெயாழிய
அதில்	 எவ்வித	 நிர்ப்பந்தப்ப த் ம்	 க த் ம்	 இல்ைலெயன் 	 ெதரிவித் க்
ெகாள்ளகிேறன்.	 இந்தி	 எதிர்ப் க்கிளர்ச்சி	 நி வனத்தின்	 ெகாள்ைகயில்	 சட்டம்
மீறக் டாெதன்ப 	 க்கிய	 ேநாக்கமா ம்.	 நான்	 சம்பந்தப்பட்ட	 யமரியாைத
இயக்கம்,	 தமிழரியக்கம்,	 இந்தி	 எதிர்ப் க்	 கிளர்ச்சி,	 ஜஸ் ஸ்	 இயக்கம்
ஆகியைவ ம்	 சட்டத்திற் 	 உட்பட்ேட	 கிளர்ச்சி	 ெசய்ய	 ேவண் ம்	 என்ற
ெகாள்ைக ைடைவகேள.	 இ வைர	 அக்ெகாள்ைக	 மாற்றப்படேவ	 இல்ைல.
என் ைடய	 ேபச் 	 வைத ம்	 ப த் ப்பார்த்தால்	இ 	 ெதளிவா ம்.	ஆகேவ,
நீதிமன்றத்தார்	 அவர்கள்	 தாங்கள்	 தி ப்தி	 அைட ம்	 வண்ணம்	 அல்ல
அைமச்சர்கள்	 தி ப்தி	 அைட ம்	 வண்ணம்	 எவ்வள 	 அதிகத்	 தண்டைன
வழங்க ேமா	அைத ம்,	 பழிவாங் ம்	 உணர்ச்சி	தி ப்தி	அைட ம்	வைரக் ம்
எவ்வள 	 தாழ்ந்த	 வ ப் 	 ெகா க்க	 ேமா	 அைத ம்	 ெகா த் ,	 வழக்
விசாரைண	நாடகத்ைத	 த் 	வி ம்ப 	வணக்கமாகக்	ேகட் க்	ெகாள்கிேறன்.”

இந்தவழக் 	 ஜார்ஜ்ட ன்	 ேபாலீஸ்	 நீதிமன்றத்தில்	 நீதிபதி	 தி .	 மாதவராவ்
ன்னிைலயில்	 நடந்த .	 நீதிபதி	 வழக்கில்	 	 றினார்.	 “இவர்	 ெசய்த
ற்றங்கள்	இரண் .	 ஒவ்ெவான் க் ம்	 ஒவ்ேவாராண் 	 க ங்காவல்,	 ஒவ்ேவார்

ஆயிரம்	 பாய்	அபதாரம்.	அபராதம்	 ெச த்தத்	 தவறினால்	 மீண் ம்	அவ்	ஆ
மாதம்	 தண்டைன.	 இரண் 	 தண்டைனகைள ம்	 தனித்தனி	 காலத்தில்
அைடயேவண் ம்”	என்ப .	பின்னர்	அர 	க ங்காவைல	ெவ ங்காவலாக	மாற்றி
விட்ட .

இச்ெசய்திகைள	அக்காலத்திேலேய	 ெபரியா டன்	 ெந ங்கிப்	 பழகி ம்	அவர்தம்
ெகாள்ைகையக்	கைடப்பி த் ம்	ஒ கிய	கவிஞர்	நாரா.	நாச்சியப்பன்,



ெந நாட்கள்	உறங்கிவிட்ட	தமிழ்ப்	ெபண்கள்
தைமெயல்லாம்	நீஎ ப்பித்
ெதா ப்பிர்ேபார்,	 தமிழ்த்தாையத்	 ெதாைலக் வழி	 த த்ெதன்ேற	 ண்
விட்டாய்!
ெகா ங் ற்றம்	ெசய்தைனநீ	யபராதம்	ெகா ெவன்
றி	இன் ம்

க ங்காவல்	தண்டைனயிட்	டைடத்தார்கள்	தாத்தாைவக்
கம்பிக்	 ட் ல்.

என் 	பாடலாக	வார்த் க்	காட் 	தமிழ்	மக்க க் 	எ ச்சி ட் னார்.

ெபரியார்	தண்டைன	ஏற்ற பற்றி	அவர்தம்	ெக தைக	ேதாழர்	தி .வி.க.	அவர்கள்
எ திய :

“தி .ஈ.ெவ.	இராமசாமிநாயக்கர்	க ங்காவல்	தண்டைன	ஏற் ச்	சிைறக்	ேகாட்டம்
நண்ணினர்.	ெவள்ளிய	தா 	அைசய,	ெமலிந்த	ேதால்	திரங்க,	இரங்கிய	கண்கள்
ஒளிர,	 பரந்த	 கம்	 மலர,	 கனிந்த	 ைம	 ஒ க,	 ஒ கத்	 தாங்கிய	 த டன்
தி நாயக்கர்	 சிைற ந்த	 காட்சி	 அவர்தம்	 பைகவர்,	 ெநா மலர்,	 நண்பர்
எல்லா ள்ளத்ைத ம்	 ைழயச்	ெசய்தி க் ம்	என்பதில்	ஐயமில்ைல.

ைமப்ப வம்!	காவல்!	க ங்காவல்!	என்ேன!	இந்நிைலைய	உன்ன	உ கிற .
தி நாயக்க டன்	 மிக	 ெந ங்கிப்	 பழகிய	 சிலர்	 அைமச்சர்	 பதவியில்
வீற்றி க்கின்றனர்.	 அவர்தம்	 மன ம்	 சரிந்ேத	 இ க் ம்.	 வயதின்	 திர்ச்சி
எவைர ம்	அலமரச்	ெசய் ம்”

-r-நவசக்தி	9.12.1938	தைலயங்கம்.

இக்க த்தினேய	மன கிப்	பா க்	 கின்றார்	கவிஞர்.	நாச்சியப்பன்!

ெவள்ளியெமன்	தா யைசந்	தாடத்தன்	ேமனியிேல
ைம	ேதான்ற

அள்ளிஉைட	ஒ ைகயில்	த ையம 	ைகயிெல த்
தலர்ந்த	 ப்ேபால்
ெவள்ைளமனத்	 ய்ைமய 	 கத்தினிேல	மலர,உடல்
ெமலிந் 	கண்ேடார்
உள்ளெமலாம்	கசியமைழ	ேபாற்கண்ணி	ெபாழிய
சிைறக் ள்ேள	ெசன்றார்

என்ற	ஒ 	பாடலில்.



நீதிபதியின்	 தீர்ப்ைபக்	 ேகட்ட டன்	 ெபரியார்	 அைத	 மகிழ்ச்சி டன்	 வரேவற்றார்.
அன்றலர்ந்த	ெசந்தாமைரயிைன	நிகர்த்த 	“அவர்	 கம்”.

ெபரியாைரச்	 சிைறயில்	 ைவத்தால்	 தமிழர்	 கிளர்ச்சி	 அடங்கிவி ம்	 என் 	 அர
நிைனத்த .	 மாறாக	 அ 	 வ த்த .	 த ப் 	 ஊசி	 ேபாட்ட	 பலன்	 ேபாலாயிற் .
ெபரியாரின்	 வீரகர்ச்சைன	 தமிழர்	 கா களில்	 ஒலித்த .	 ெபரியார்	 ெதளித்த
விைதகள்	 ைளத் 	 எங் ம்	 ெசழித் 	 வளர்ந்தன.	 “தமிழ்	 நா 	 தமிழ க்ேக”
என் 	அவர்	தந்த	மந்திரத்தின்	வல்ேலாைச	வாைன ம்	பிளந்த .

நாமி க் ம்	நா நம	ெதன்றறிந்ேதாம்	-இ
நமக்ேக	உரிைமயாம்	என்ப ணர்ந்ேதாம்.

ெபரியார்	 சிைறப்பட்ட	 சிலநாட்க க் ப்	 பின்னர்	 1938	 சம்பர்	 18இல்	 அவர்தம்
மணிவிழா	 நாெடங் ம்	 நைடெபற்ற .	 அவர்	 ெபயரால்	 அன்னதானங்கள்,
ஊர்வலங்கள்,	ெபா க்	 ட்டங்கள்,	அவர்ெகாள்ைகக் 	மாறாக	அவர்	படத் க்

பதீப	ஆராதைனகள்	 நைடெபற்றன.	 தமிழ்	 நாெடங் ம்	 ைல க் களி ம்
அவர்	 விழா	 ெகாண்டாடப்	 ெபற்ற .	 அவர்	 தியாகத்ைத	 மக்கள்	 உணர்ந்தனர்.
“தியாகராஜராக”	 மக்கள்	 மனத்தில்	 காட்சி	 அளித்தார்.	 அர 	 ெசய்வதறியா
திைகத்த .	 ஆரவாரித்தனர்	 தமிழர்.	 இராமன்	 வனவாசத்ைதக்	 ேகட்டேபா
அேயாத்திமக்கள்	 ஆர்த்ெத ந்த ேபால்	 இராமசாமியின்	 சிைறவாசம்	 ேகட்ட
தமிழகம்	ஆர்த்ெத ந்த 	என் 	ஒப்பிட் ம்	ெசால்லலாம்.

நாரா.	 நாச்சியப்பன்	 பாடல்கள்:	 இந்தி	 எதிர்ப் 	 நைடெபற்ற	 அக்காலத்திேலேய
தந்ைதெயா 	 ெந ங்கி	 உறவா ய	 கவிஞர்	 நாச்சியப்பன்.	 அந்த
நிகழ்ச்சிகைளெயல்லாம்	 நிரல்படத்	 ெதா த் 	 கவிைதகளாக	 வார்த் 	 நமக் த்
தந் ள்ளார்.	அவற் ள்	பலவற்ைற	ஈண் த்	த கின்ேறன்.

தன்வாழ்ைவத்	ெதாண்டாக்கித்	தமிழ்நாட்ைட
வளமாக்கத்	த ஞ்ெசயல்கள்
நன்றாற்றி	நம்ெபரியார்	ஈ.ெவ.ரா

ைமதைனக்	கண்ட	ேபாதில்
ெதன்னாட் ல்	தமிழகத்தில்	இந்திஎ ம்
ன்ெமாழிையத்	ேதசப்	ேபரால்
ெசன்ைன தல்	அைமச்சரவர்	கட்டாயம்
ஆக்கிவிடத்	திட்டம்	ெசய்தார்!	(1)

தாய்மீதில்	வி ப்பற்ற	ஓரிைளஞன்
தன் ைழப்ைபத்	தாய்நாட் ற்ேக
ஈெயன்றால்	மதிப்பானா?	எதிரிெமாழி



மதித் யிரைவத்	தி ப்பான்	ேப !
யதமிழ்	நாட் ல்ெசந்	தமிழ்ெமாழிைய

மன்றத்திந்தி	ேதான்றின்	நாேட
தாெயன்ற	நிைலேபா ம்!	தமிழ்சா ம்!
இந்திெய ம்	கனிேம	லா ம்!	(2)

ஈதறிந்த	ஈேராட் த்	தத்தாதாம்
ஓயாமல்	எ த்தி	னா ம்
ேமாதி ணர்	வைலெய ப்பி	மக்கைளத்தம்
வயப்ப த் ம்	ெமாழியி	னா ம்
தீ வ ம்	இந்தியினால்!	 ன்ேனற்றம்
தைடயா ம்!	தீந்த	மிழ்க் ம்
ஆதர 	கிைடக்காமல்	அழி வ ம்!
இந்திஉயர்	வா ம்	என்றார்	(3)

சி ம் ம்	பற் த்த	உத ம்	இந்த
இந்திெய ம்	தீைம	மிக்க
சி ெமாழியால்	எட் ைண ம்	பயனில்ைல!
அ வளர்க்கச்	ெசலவழிக் ம்
ெப ம்பணேமா	தமிழர்களின்	பணமா ம்;
ப க்கவ ம்	ெப ம்பா	ேலார்தாம்

ெவ ம்ேபச் ப்	ேபசித்தம்	வயிறைடக் ம்
வித்ைதகற்ற	ேமேலார்	என்றார்!	(4)

ஆட்சிெச ம்	 லைமச்சர்	பார்ப்பனராய்
இ ந்தைமயால்	அவர்வடக் ப்
ேபச் தைனத்	தமிழகத்தில்	வளர்த் த்தீந்
தமிழ்ெக க் ம்	ெப வி	 ப்பால்
ழ்ச்சிெசய்தார்!இவ் ண்ைம	தைனயறிந்

மக்க க் ச்	ெசான்னார்	தாத்தா!
‘சீச்சியிவர்	 ேராகி’	எனச்	ெசந்தமிழ
ராய்ப்பிறந் ம்	சிலர்ப	ழித்தார்.(5)

ய்தமிைழ	வடெமாழியாம்	நச்சகற்றிக்
காப்பாற்றத்	 க் ம்	ெநஞ்
வாய்ந்ததி ப்	பாரதியார்	தைலைமயிேல

நின்ற	மிக்க	ஆர்வம்
பாய்தமிழர்	மாநாட்ைட	தி ச்சியிேல



பார்த்தவர்கள்	இ தான்	அந்தத்
ய்மனத்தார்	ஈேராட் த்	தாத்தாவின்

நிைனெவாத்த	ேதாற்றம்	என்றார்.(6)

கிளர்ச்சியிைன	அடக்கித்தம்	இந்தியிைனப்
த்திவி ம்	கீழ்ைம	யான

உள தி	 தலைமச்சர்க்	கி ப்பதைனத்
தமிழெரல்லாம்	உணர்ந்த	ேபாதில்
தளர்ச்சியிைல	எ ைமத்ேதாழ்	இல்ைலெயமக்
ெகன ைரத் 	’தமிழ்வாழ்	ெக’ன்
கிளர்ந்ெத ந்தார்!ெபரியாேர	தைலவெரனில்
ேவெறன்ன	ேகட்க	ேவண் ம்?(7)

இந் -தியா	லாஜிகல்	பள்ளி ன் ம்
தலைமச்சர்	வீட் 	 ன் ம்

ெசந்தமிைழ	மீட்பதற் ச்	ேசர்ந்தபைட
வீரெரலாம்	ெசன் 	நின்
’இந்தி	விழ்!தமிழ்வாழ்க!’என ழங்கப்
பல்லடத் ப்	ெபான் 	சாமி
ெசந்தமிைழக்	காவாமல்	எனக் ண
ெசல்லாெதன்றாைண	யிட்டான்!(8)

தமிழ்காக் ம்	வீரைரத்தண்	 க்கவில்ைல
மற்ெறவர்க் த்	தண் ப்	ெபன்றால்
எைமவீட் ன்	எதிர்நின் 	வைசெமாழிந்த
தாற்ெசய்ேதாம்	என் 	ெசான்ன
அைமச்சர்ெமாழி	ேகட்டபின்னர்	ஈேராட் த்
தாத்தாஓர்	அறிக்ைக	யிட்டார்;
தமிழர்கேள!	‘இனிஅைமச்சர்	வீட் ன் ன்
கிளர்ச்சியின்றித்	தமிழ்காப்பீேர!’	(9)

தைலவர்ெசால்	பின்பற்றித்	தமிழெரலாம்
ஒ ங்கிவிட்ட	தன்ைம	கண் ம்
நிைலைமயறி	யாமல்ஒ 	சிங்கத்தின்
எதிர்வாைல	நீட் 	நின்
அைலக்கழிக் ம்	சி நரிேபால்	உைமெயல்லாம்
சிைறக் ள்ேள	அைடக்க	வல்ேலாம்!
இைல	எம்ைமத்	த ப்பவர்கள்	எ மமைத
அரசியலார்க்	ேகறிற்	றன்ேற!	(10)



மமைதயிைனத்	தமிழரிடம்	காட் கின்ற
அரசியைல	மட்டம்	தட்ட
அைமத்தபைட	வீரெரா 	 ற் வைரத்
தி ச்சியினின்ற ப்பி	ைவத் த்
தமிழ்காத் த்	தி ம்பி வீர்	எனவாழ்த் க்
றியந்தத்	தமிழர்	ேபாற் ம்

தமிழ்தைலவர்	ஈேராட் த்	தாத்தாநற்
ெசன்ைனக் த்	தா ம்	ெசன்றார்!	(11)

ெசன்ைனயிேல	கடற்கைரயில்	மற் ெமா
கடல்ெவள்ளம்	ேசர்ந்த	ேதேபால்
மின்னைனய	மாதர்க ம்	ஆடவ ம்
இைளஞர்க ம்	மி ந்த	ஆண்
ெசன்றவ ம்	தமிழ்காத்தார்	எல்ேலா ம்
ேசர்ந்தி ந் 	ெசய 	ழக்கம்
நின் கடல்	ெசய்தஅைல	ஓைசயி ம்
ெபரிதாக	நிைறந்த	அன்ேற!	(12)

எ பதினாயிரமக்கள்	‘தமிழ்	வாழ்க’
‘ஒழிக	இந்தி’	எனஒ	லிக்கக்
கிழவரவர்	எனி ெமா 	இைளஞெரன
ைனந் தமிழ்க்	கிளர்ச்சி	ெசய்ய

எ ந்தனர்	அங்	ேகார்ேமைட	தனிேலறி
நின்றாரவ்	ஈேராட்	டண்ணல்!

எ ந்த காண்	வீரத்தின்	தி த்ேதாற்றம்
மனிதஉ 	ெவ த் க்	ெகாண்ேட!	(13)

வி ந் விட்ட	தமிழினத்ைத	விழித் ப்ேபார்
ெசயச்ெசய்த	வீரப்	ேபச்ைச
எ ந் தமிழ்ச்	ெசாற்களினால	இைளஞர்கைளத்
தட் விட்ட	இலக்கி	யத்ைதக்
ெகா ந் விட் த்	தமிழார்வம்	இன்ெறரியச்
ெசயஅன்ேற	ெகா த்தி	விட்ட
ெச ந்தமிழின்	வீறாப்ைபச்	ெசவிம த்ேதார்
உணர்வைடந்தார்!	சிங்க	மானார்!	(14)

தாய்ெமாழிையக்	காப்பாற்றத்	 ந்ெத ந்
கிளர்ச்சிெசய்த	தமிழ்ச்சிங்	கங்கள்



ஆயிரத்ைதந்	 ற் வைர	அரசியலார்
சிைற டத்	தைடத் 	ைவத்தார்
ேநாயி ந் ம்	தாள த் 	நடராசர்
தமிழ்க் ற்ற	ேநாைய	நீக்கப்
ேபாய்ச்சிைறயில்	உயிர்விட்டார்	அரசியலார்
ைகவிட்டார்	ெபா மிற்	 ள்ளம்	!	(15)

மைறமைலயார்	தமிழ்களித்த	தி நீலாம்
பிைக தலாய்	மாத	ெரல்லாம்
நிைற	“தமிழ்நாட்	 ப்ெபண்கள்	மாநாட்” ல்

நின்ேறார்	ெநஞ்சில்	பாய
இைறத் விட்ட	தாத்தாவின்	ெசால்ெவள்ளம்
உணர்ெவ ப்ப	எங் ம்	ெபண்கள்
சிைற தற்	கஞ்சாமல்	கிளர்ந்ெத ந்த
வரலாெறா	சிலம் க்	காைத!(16)
தாத்தாைவச்	சிைறயிலிட் த்	தமிழர்கைள
எளிதாகத்	தாம்	அடக்கப்
பார்த்தார்	அவ்வரசியலார்	பயனில்ைல!
தமிழகத்ைதப்	பாரதத்தில்
ேசர்த்தா ம்	 ைறைமயினால்	தமிழழிக்கப்
பைக ழ்ச்சி	ெசய்த	தாய்ந்
தாத்தாெசந்	“தமிழ்நா 	தமிழர்க்ேக”
எ ந்திட்டம்	தமிழர்க்	கீந்தார்.(17)

தமிழெரலாம்	மாநா 	 ட் அதில்
சிைறயி க் ம்	தாத்தா	ைவப்ேபால்

அைமந்தஉ 	வம்தைலவ	ராகப்பன்
னீர்ெசல்வம்	அ 	வந்தார்.
ைம ைமயாய்	மறவெரலாம்	தமக்கிட்ட

மாைலகைளத்	 க்கி	வந்
எம ெப ந்	தைலவேர!	என்ற பணிந்
மாைலபைடத்	ெத ந்தார்	ெசல்வம்!	(18)

மைலேபா ம்	மலர்மாைல	தைனப்பன்னீர்
ெசல்வம்அவர்	மதிப் 	வாய்ந்த
தைலவர்சிைல	 ன்பைடத்த	ேபாதிலங் க்

நின்ேறார்	தாத்த	உள்ள
நிைலநிைனந்தார்	உளம்ெநாந்தார்!	அ விஎனக்



கண்களினால்	நீர்ெபாழிந்தார்!
தைலவணங்கிப்	‘ெபரியாேர	தைலவர்’	என
உ திெசான்னார்	தமிழ்நாட்	 ற்ேக(19)

சில	பாடல்கள்	விடப்ெபற்றன;	சிலேவறிடத்தில்	வந் ள்ளன.

(ஐ)	ெபரியாரின்	சிந்தைனகள்:	இவற்றில்	சிலவற்ைறக்	காண்ேபாம்.	அைவ	பல்ேவ
இடங்களில்	 ேபசிய	 ேபச்சி ம்	 பல்ேவ 	 ஏ களில்	 எ திய	கட் ைரகளி மி ந்
ெதா த்த	இந்தி	எதிர்ப் 	பற்றியைவ.

1.	 கட்டாய	 இந்தித்	 திட்டம்	 நம 	 கைலக க் 	 விேராதமாகப்	 பார்ப்பனர்
மதத்ைத ம்	 கைலகைள ம்	 பலப்ப த்தி	 வித்தரிக் ம்	 ஒ 	 கிய
ேநாக் ள்ள	 திட்டமா ெமன் 	 நான்	 அபிப்ராயப்ப வ 	 ேபான்ேற	 சனாப்
சின்னா ம்,	டாக்டர்	அம்ேபத்கா ம்	அபிப்பிராயப்பட்டனர்.

2.	 நம் ைடய	நா 	தமிழ்நா .	நாம்	ேப ம்	ெமாழி	தமிழ்.	இதில்	ஆட்சி	ெச த்த
ேவண் ெமன் 	 யன்ற	 பின் 	 இந்தி	 எதற்காகப்	 ப க்க	 ேவண் ம்?
எங்க ைடய	நாட் ேல	எங்க ைடய	ஆட்சியில்	உட்கார்ந் 	ெகாண் 	 ‘இந்தி
ப ?’	என்றால்	அஃ 	எப்ப 	எங்கள்	அர 	ஆ ம்.

3.	 தமிழ்ெமாழி	 நம் ைடய	 தாய்	 ெமாழி;	அ 	 மிக ம்	 உயர்ந்த	 ெமாழி;	அஃ
எல்லா	 வல்லைம ம்	 ெபா ந்திய	 ெமாழி;	 சமயத்ைத	 வளர்க் ம்	 ெமாழி;
பழைமயின்	ெமாழி;	உலகத்திேலேய	சிறந்த	ெமாழி	என் 	ெசால்லப்	ெப கின்ற
காரணத்தால்	நான்	இந்திைய	எதிர்த் ப்	ேபாராடவில்ைல.	தமி க் 	ஆபத்
வரக் டா 	 என் 	 நிைனக்கிேறன்	 என்றால்	 தமிைழவிட	 இந்தி	 ேமாசமான
ெமாழி;	 தமிைழவிட	 இந்தி	 எந்தவிதத்தி ம்	 ேமலான	 ெமாழி	 அல்ல;
தமிைழவிட	 இந்தி	 கீழான	 ெமாழி;	 தமி க் ப்பதில்	 நமக் 	 இந்தி
வரத்த தியற்ற ;	 இந்தி	 வ வ 	 நன்ைம	 அல்ல	 என்ற
காரணத்திற்காகத்தான்.

4.	 அர 	 நடந் 	 ெகாள் ம்	 ேபாக்கில்	இந்திையக்	 கட்டாயமாக் வ ம்,	அைத
அரசியல்	 ெமாழியாக் வ ம்	 அ வல்	 த திக் 	 இம்ெமாழிப்
பாண் த்யத்ைதச்	 ேசர்ப்ப ம்	 திராவிட	 மக்கைள	 வம் ச்	 சண்ைடக்
இ க் ம்	அகம்பாவ	ஆணவக்	காரியமா ம்.

5.	 எப்ப யாவ 	 இந்திைய	 ஒழித் க்கட்ட	 ேவண் ம்.	 அ
காட் மிராண் ெமாழி.	 அதற்காகேவ	 அைத	 வலி த் கிறார்கள்
பார்ப்பனர்கள்.	இந்திையவிட	ேமம்பட்ட	ெமாழி	தமிழ்	என்பதற் 	ஆட்ேசபைண
இல்ைல.	ஆனால்	என 	இந்தி	எதிர்ப் த்	தமி க்காக	அல்ல.



6.	 தமிழ்	 இலக்கியங்களினால்	 நாம்	 ட	 நம்பிக்ைகக்காரர்களாகி	 விட்ேடாம்.
இந்தி	வந்தால்	நாம்	காட் மிராண் களாேவாம்.

7.	 ெமாழி	 க த் கைளப்	 பரிமாறிக்	 ெகாள் ம்	 அள க் த்
ேதைவயானேதெயாழிய	 பற் க்ெகாள்வதற் 	அதில்	 என்ன	 உள்ள ?	இந்தி
தமிழ்	 நாட்ைட ம்	 தமிழைன ம்	 வடநாட்டா க் ம்	 பார்ப்பா க் ம்
அ ைமப்ப த் வதற்ேக	தவிர	அதனால்	ேவ 	பயன்	என்ன?

8.	 இந்திைய	 மற்றவர்கள்	 எதிர்ப்ப 	 எந்தக்	 காரணத்ைதக்	 ெகாண் ந்தா ம்
என்ைனப்	 ெபா த்தவைர	 ச தாயத்ைதக்	 ெக த் 	 நம்	 மக்க க்
நஞ்ைசக்ெகா த் 	 நம 	 ச தாயத்ைத	 ன்ேனற்றமைடயச்	 ெசய்யாமல்
அ 	த க்கிற 	என்பதா ம்.

9.	 சமஸ்கி தத்திற் ப்	பதிலாக	இந்திையக்	கட்டாயமாகப்	 த் வ ம்,	இந்தி
ேவண்டா	 என்றால்	 அ 	 பிரிவிைனக் 	 ஒப்பா ம்	 என்ப மாக	 இ ந்தால்
இதற் ப்	பயந் ெகாண் 	இ ப்பவர்கள்	ச தாயத்ைதக்	காட் க்ெகா க் ம்
ேராகியாகத்தாேன	இ க்கேவண் ம்.

10.	 இந்திெமாழிையத்	 ெதன்இந்தியர்	 (தமிழர்)	 நல்லவண்ணம்
தய தாட்சணியமின்றி	 ெவ க்கத்	 ணியேவண் ம்.	 ெகட்ட	 வற்றின்	 மீ
ெவ ப் 	 ஏற்பட்டவைரயில்தான்	 மனிதன்	 ேயாக்கியனாக	 இ க்க ம்.
இந்தி	 தமிழ க் ப்	 ெப ங்ேக 	 விைளவிக்கக் ய .	 அ
காட் மிராண் ெமாழி;	 நமக் ள்	 வடெமாழிைய ம்	 வடவர்	 ஆதிக்கக்
ெகாள்ைக ம்	 த் ம்	ெமாழி.

11.	 என்ைனப்	 ெபா த்தவைரயி ம்	 இந்திையப்	 பற்றிக்	 கவைல	 இல்ைல;
தமிைழப்பற்றிப்	பி வாத ம்	இல்ைல.

12.	 அ வ க் 	 இந்தி	 ஒ 	 ேயாக்கியைதயாய்	 வந் விட்டால்,	 நம்மவர்கட் ப்
பைழயப 	 பங்கா	 இ ப்ப ம்	 பில்ைலப்ேபாட் க்ெகாள்வ மான	 ேவைலதான்
கிைடக் ம்.

தந்ைத	 ெபரியாரின்	 நீண்டகாலப்	 பிரச்சாரபலத்தால்	 காங்கிர 	 ஆட்சி
அகற்றப்பட்ட ;	 இதனால்	 ‘இந்திக்கர ம்’	 என்ற	 அச்ச ம்	 அகன் விட்ட .
அண்ணா	 ஆட்சி	 அைமவதற் ப்	 ெபரியார்	 ஆசிேய	 காரணமாக	 அைமந்த .
அதனால்	 இ ெமாழிக்ெகாள்ைக	 அ க் 	 வந்த .	 இனி	 இந்தி	 அர 	 லம்
வரா .	 ேவண் ேவார்	 ப த் க்	 ெகாள்ள	 பல	 அைமப் கள்	 உள்ளன.	 ஒ 	 திய
ெமாழிையக்	கற் க்ெகாள்வதால்	பயன்	இ க்கத்தான்	ெசய் ம்.
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ேமேல	 காட் யவா 	 ெபரியாரின்	 இந்தி	 எதிர்ப் ச்	 சிந்தைனகைளக்	 கண்ேடாம்.
தமிழ்	ெமாழி	ஆய் பற்றி ம்	சிந்தைனகைளச்	ெச த்தி ள்ளார்.	அச்சிந்தைனகள்
சிலவற்ைற	ஈண் க்	காட் ேவன்.

1.	 ‘தமிழ்,	 ெத ங் ,	 மைலயாளம்,	 கன்னடம்	 என்பைவ	 தமிேழயா ம்’.
மைலநாட் ப்	 ப தியில்	 ேப ம்	 தமிழ்	 மைலயாளம்	 என் ம்,	 கர்நாடகப்
ப தியில்	 ேபசப்ெப ம்	 தமிழ்	 கன்னடம்	 எனப்ெப கின்ற .	 ஆந்திரப்
ப தியில்	 ேபசப்ெப ம்	 தமிழ்	 ெத ங் 	 எனப்ப கின்ற .	 இந்த	 நால்வ ம்
ேப வ 	தமிழ்தான்.

2.	 திராவிடெமாழிகள்	 என் 	 ெசால்லப்ெப ம்	 தமிழ்,	 ெத ங் ,	 மைலயாளம்,
கன்னடம்	 என்பைவ	 பிரித் க்	 ெகாள்ளப்ெபற்ற-	 பிரிக்கப்ெபற்ற-
ெமாழிகேளயல்லாமல்	கிைள	ெமாழிகள்	அல்ல.

3.	 பண் தர்களில்	 சிலர்	 இைவ	 நான் ம்	 (தமிழ்	 ெத ங் ,	 மைலயாளம்,
கன்னடம்)	ஒன்றிலி ந் 	வந்தைவ,	ஒேரதாய்	வயிற்றில்	பிறந் 	வளர்ந்த	நா
அக்கா	 தங்ைககள்	 என் 	 க கிறார்கள்.	இ 	 பித்தலாட்டம்	 என்ப தான்
என்	 க த் .	இந்தத்	தாய்க் 	 பிறந்த 	ஒேர	 மகள்தான்;	அ 	தமிழ்தான்.
அந்த	 ஒன்ைறத்தான்	 நா 	 ேபரிட் 	 வழங் கிேறாம்.	 நா 	 இடத்தில்
ேபசப்ெப வதால்	 நான் 	 ெபயரில்	 வழங் கிறேதெயாழிய	 நாலிடங்களி ம்
ேபசப்ெப வ 	தமிழ்	ஒன் தான்.	நா ம்	ஒன்றிலி ந் 	உண்டானைவ	என்
எண் வ 	தவ .	ஒன் தான்	நம 	அறியாைமயால்	நாலாகக்	க தப்ெபற்
வ கிற .	இதைன	ெமய்ப்பித் க்	காட்ட	என்னால்	 ம்.

4.	 தமிைழ	 நன் 	 அறியாதவன்தான்	 இைவ	 நான் ம்	 தமிழ்	 அல்ல	 என்
வான்.

தந்ைத	 அவர்களின்	 க த் 	 எளிதாகத்	 தள்ளப்ெப வ 	 அல்ல.	 நம் ைடய
கல்விச்	 ெச க்கால்	 ப யாதவர்	 உள கின்றார்	 என் 	 நிைனப்ப 	 தவ .
தந்ைதயாரின்	க த் 	ேம ம்	ேம ம்	ஆழ்ந் 	ஆராய்தற் ரிய .

இவற்றிற் ள் ம்	சில	ெசால்ல	ஆைசப்ப த் கிேறன்.

ஆங்கிேலயர்	 ஆட்சியில்	 நம்நாட் ல்	 கிறித்தவ	 சமயத்	 ெதாண்டர்க ம்	 அர
அதிகாரிக ம்	 றிப்பிடத்தக்க	 நிைலயான	 பல்ேவ 	 வைகயில்



ெதாண்டாற்றி ள்ளனர்.	 ெமாழி ல்	 ைறக் 	 வித்திட்டவர்கள்	 ேமனாட்டார்.
டாக்டர்	 ண்டர்ட்	 மைலயாள	 ெமாழிையச்	 ெசவ்வேன	 கற் 	 ‘வடெமாழியில்
திராவிடக் கள்’	என்ற	கட் ைரைய	ெவளியிட்டார்	(1809).	டாக்டர்	கிட்டல்	என்ற
அறிஞர்	கன்னட	ெமாழிைய	 ட்ட த் ணர்ந் 	1872இல்	‘வடெமாழி	அகராதியில்
திராவிடச்	 ெசாற்கள்’	 என்ற	 கட் ைரைய	 ெவளியிட்டார்.	 ஆந்திரத்தில்
அ வல்பார்த்த	 சி.பி.	 பிெரளன்	 (மாவட்டத்தைலவர்)	 என்பார்	 ெத ங்
ெமாழியிைனத்	 வி	 ஆராய்ந் 	 தம 	 க த் கைள	 கட் ைரகளாக
ெவளியிட்டார்.	 நீலகிரியில்	 வா ம்	 ேதாடர்ெமாழிச்	 ெசாற்கைள	 ஆய்ந் 	 ேபாப்
ெவளியிட்டார்.	 இைவெயல்லாம்	 பின்னர்	 வந்த	 கால் ெவல் க் த்	 ைணயாக
இ ந்தன.	அவர்	தமிழில்	கவனம்	ெச த்தினார்.	அைனத்ைத ம்	ஒ 	ேசரைவத்
ஆராய்ந் 	 ‘திராவிட	ெமாழிகளில்	ஒப்பிலக்கணம்’	 (A	Comparative	Grammar	 of
Dravidian	 Languages)	 என்ற	 ைல	 ெவளியிட்டார்.	 இவரால்	 ‘திராவிட
ெமாழியினம்’	 உல க் 	 உணர்த்தப்	 ெபறலாயிற் .	 இதன்ப 	 தமிழ்,	 ெத ங் ,
கன்னடம்,	மைலயாளம்,	 ,	 ட 	 என்ற	ஆ ம்	தி ந்திய	ெமாழிகள்.	 தம்,
ேகாடம்,	ேகாந்த்,	கந்த்,	ஒெராவன்,	இராஜ்மகால்	என்ற	ஆ ம்	தி ந்தாெமாழிகள்.
இவற் டன்	பிராஹூய்	ெமாழி ம்	ேசர்தல்	உண் .
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இன்ைறய	 தமிழ்	 வரிவ வத்தில்	 ெசய்யப்ெபற	 ேவண் ய	 மாற்றங்கள்	 பல
என்பைதப்பற்றிப்	பல க் க்	க த் 	இ ந்தா ம்	எவ ம்	 ணிவாய்	 ன்வராமேல
உள்ளார்கள்.	 ஆனால்	 தந்ைத	 ெபரியார்	 அைர ற்றாண் ற் 	 ன்னதாகேவ
ணிவாகேவ	 சில	 வரிவ வங்களில்	 மாற்றம்	 ெசய் 	 வி தைல,	 யர

இதழ்களில்	 ெசயற்ப த்திவிட்டார்கள்.	 எ த் ச்	 சீர்த்தி த்தம்	 பற்றி	 அய்யா
அவர்களின்	சிந்தைனகளில்	சில:

1.	 பல	 நாட் மக்கள்	 ட் றவால்	 பலெமாழிச்	 ெசாற்கள்	 கலக் ம்ப
ேநரிட் விட்டன.	 அவற்ைற	 உச்சரிக் ம்	 ேபா ம்	 எ ம்ேபா ம்
தமிழ்ெமாழி ம்	தமிழ்	எ த் ம்	விகாரமாய்	ெவட்கப்படேவண் ய	தன்ைமயில்
உள்ளன.	 இதனால்	 சில	 எ த் கள்	 ேவ 	 ெமாழிகளில்	 இ ந்
எ த் க்ெகாள்ள	 ேவண் ய 	 ட	 இன்றியைமயாததா ம்.	 அதற்
ெவட்கமாய்	 இ க் ம்	 பட்சத்தில்	 தியனவாகவாவ 	 எ த் கைள
உண்டாக்கிக்	ெகாள்ளேவண் ம்.

2.	 சிலமாற்றங்கள்:	 12	 எல்லா	 உயிர்ெமய்	 எ த் க க் ம்	ஆ-காரம்,	 ஏ-காரம்
ஆகிய	 ஒலிக க் 	 ‘கால்’,	 ‘இரட்ைடக்	 ெகாம் ’	 ஆகிய	 றிப் கைளச்
ேசர்த் 	 எப்ப 	 கா,	 ேக	 என் 	ஆக்கிக்	 ெகாண் ள்ேளாேமா	அ ேபாலேவ,
ேமல்கண்ட	 கி,	 கீ,	 ,	 	 தலிய	 ஒலிக க் ம்	 ஒ 	 தனிப்பட்ட	 றிப்
அைடயாளத்ைத	 ஏன்	 ேசர்த் க்	 ெகாள்ளக் டா 	 என்ப 	 மிக ம்
ேயாசிக்கத்தக்க	விஷயமா ம்.

3.	 ஒள-காரத் க் ம்	 ெகள	 என்பதற் ப்	 பதிலாக	 கவ்	 என்ேறா	 க 	 என்ேறா
எ தினால்	 ஒலிமா வதில்ைல.	 ெகளமதி,கவ்மதி,	 க மதி	 என்பவற்றின்
ஒலிகள்	ஒன் ேபாலேவ	உச்சரிப்பைதக்	காணலாம்.

4.	 உயிெர த் கள்	 என்பவற்றில்	 ஐ,	 ஒள	 என்கிற	 இரண் 	 எ த் க ம்
தமிழ்ெமாழிக் த்	 ேதைவயில்ைல	என்பேத	நம 	ெவ நாைளய	அபிப்ராயம்.
ஐகாரம்	ேவண் ய	எ த் க க் 	ஐ	என் ம்	அைடயாளத்ைத	ேசர்ப்பதற் ப்
பதியலாக	 ‘ய்’	என்ற	எ த்ைதப்	பின்னால்	ேசர்த் க்	ெகாண்டால்	ஐகார	ஒலி
தானாக	வந் வி கிற 	(ஐ-அய்).

5.	 எ த் கள்	 உ வம்	 மாற் வ ,	 றிப் கள்	 ஏற்ப த் வ ,	 திய



எ த் கைளச்	 ேசர்ப்ப 	 என்ப 	 ேபாலேவ	 சில	 எ த் கைள,	 அதாவ
அவசியமல்லாத	எ த் கைளக்	 ைறக்க	ேவண் ய ம்	அவசியமா ம்.1

6.	 வரிவ வத்தில்	 மாற்றம்	 ெசய்வ 	 ெமாழியின்	 ெப ைம ம்	 எ த் களின்
ேமன்ைம ம்	 ெபற் ,	 அைவ	 எளிதில்	 ெதரிந் 	 ெகாள்ளக் யனவாக ம்,
கற் க்	 ெகாள்ளக் யனவாக ம்	 இ ப்பைதப்	 ெபா த்தேதெயாழிய
ேவறல்ல.

7.	 தமிழ்ெமாழியில்	 உள்ள	 எ த் கைள	 எ த் க்	 ெகாண்டால்	 எல்லாம்
காட் மிராண் க்காலத்திய	 எ த் கள்தாம்.	 எத்தைன	 ழி!	 எத்தைன
ேகா !	 எத்தைன	 ேமல்	 இ ப் !	 எத்தைனக்	 கீழி ப் !	 இந்தக்	 காலத்தில்
இத்தைன	 எ த் கள்	 எதற்காக	இ க்கேவண் ம்?	 நமக் 	 எதற்காக	 216
எ த் க்கள்?	 உலகத்திேலேய	 உயர்ந்த	 அதிசய	 அற் தம்	 எல்லாம்
பண் கிறாேன	 ெவள்ைளக்காரன்?	 அவ ைடய	 ெமாழியான	 ஆங்கில
ெமாழியில்	அவன்	 26	 எ த் கைளத்தாேன	ெகாண் க்	கின்றான்?	அந்த
26	எ த் கைள	ைவத் க்ெகாண் 	அவன்	உலகத்ைதேய	 ரட் கிறான்.2

8.	 நம 	ெபண்கள்	 ேகாலம்	 ேபா வைதயாவ 	விைரவில்	கற் க்ெகாள்ளலாம்.
ஆனால்	 நம 	 எ த் கைளக்	கற் க்	ெகாள்வ 	 நம 	 ழந்ைதக க் ச்
சிரமமாக	 உள்ள .	 பல	 ஆண் களாக	 நான்	 எ த் ச்	 சீர்த்தி த்தம்பற்றிச்
ெசால்லி	வ கிேறன்.	எவன்	ேகட்கிறான்?	இன்ைறக் 	ேந 	இந்தியா க் ப்
ெபா எ த் 	 (லிபி)	 ேவண் ம்	 என்கிறார்.	 ெமாழியில்,	 எ த்தில்	 மா தல்
உண் பண்ணேவண் ம்	 என்றால்	 நம 	 லவர்கள்	 க்ேக
ப த் க்ெகாண் 	த க்கின்றார்கேள!

9.	 தமிழ்ெமாழிக் 	 ஆங்கில	 எ த் கைளப்	 பயன்ப த்திக்	 ெகாள்ள	 ன்
வ ேவாமானால்,	 ெமாழிபற்றி,	 எ த் பற்றி	 கற்ப பற்றிய	 சிரமங்க ம்
பிரச்சைனக ம்	பறந்ேதா வி ம்.

10.	 மனிதன்	 விஞ்ஞானத்தில்,	 நாகரிகத்தில்,	 நடப்பில்	 தைலகீழாக	 மாற்றம்
ெபற்றபின்	 அதற்ேகற்ப	 ெமாழிைய	 மாற்றிக்	 ெகாள்ளாமல்	 இ ப்ப
மடைமயா ம்.

11.	 எளிதாகக்	 கற் க்ெகாள்வதற் 	 எ த் கள்	 எளிதில்
எ தக் யனவாக ம்,	 எண்ணிக்ைகயில்	 ைறவாக ம்,
இ க்கேவண் ய 	இன்றியைமயாததா ம்.

வரிவ வச்	சீரைமப்பில்	ெப ம்பங்ெக த் 	 யன் வ ம்	அறிஞர்	டாக்டர்	வா.ெச.
ழந்ைதசாமி	 அவர்கள்	 றியவற்ைறத்	 தி ம்பக்	 தல்	 இவ்விடத்தில்



ெபா ந் வனவா ம்.

வரிவ வம்பற்றி	 வந்த	 ஒன் :	 தமிழ்	 வரிவ வம்	 ஏேதா	 ெதால்காப்பியர்
காலத்திலி ந் 	நிைலத் 	நிற் ம்	ஒன்றன் .	வள் வ ம்	இளங்ேகா ம்	எ திய
வரிவ வத்தில்	 ஓர்	 எ த் ம்	 நமக் ப்	 ரியா .	 இன் 	 நாம்	 எ ம்
வரிவ வத்தி ம்	 அவர்கட் 	 ஓர்	 எ த் ம்	 ரியா .	 அவ்வள 	 மாற்றங்கள்
ஏற்பட் க்கின்றன.	 ஆனால்	 தமிழ்	 ெமாழியின்	 அ ப்பைட ம்	 அைடயாள ம்
மாறவில்ைல.	 ெமாழிக் 	 ஒலிதான்	 அ ப்பைட;	 வரிவ வம்	 ஒலிக் 	 நாம்
ெகா க் ம்	 றியீ .	 வரிவ வமாற்றத்தால்	 ெமாழி	 அ வள ம்	 பாதிக்கப்
ப வதில்ைல	 நாம்	 ரிந் 	 ெகாள்ள	 இயலாத	 க்ெக த்தில்	 (Short	 Hand)
எ தப்ப ம்	தமி ம்,	நாம்	எ ம்	ேப ம்	தமிழ்	தான்.	வரிவ வேம	ெமாழி	அன் .

ேசாதைனக்காலம்:	தமிழ்ெமாழி	தன 	ேம ம்	பள்ள ம்	நிைறந்த	 நீண்டவாழ்வில்
பல	 ேசாதைனகைளச்	சந்தித்தி க்கின்ற .	ஆனால்	இன்ைறய	 நிைலேவ .	 நாம்
வாழ்வ 	கல்வி கம்.	அறிவிய ம்	ெதாழில்	 ட்ப ம்	ஆட்சி	ெசய் ம்	காலம்.	 19-
ஆம்	 ற்றாண் ல்	 ஏற்பட்ட	 ேபாக் வரத் ப்	 ரட்சி ம்,	 20-ஆம்	 ற்றாண் ல்
ஏற்பட்ட	 ரட்சி ம்	 பரந் 	விரிந்த	 உலைக	ஒ 	 ‘ைவயச்சிற் ார்’	 (Global	 Village)
என் 	 ம்	அளவிற் ச்	 க்கிவிட்டன.	இந்தச்	 ழ்நிைல	வலியர்	 ெமாழி ம்
பண் ம்	 வளர ம்,	 ெமலியவர்	 ெமாழி ம்	 பண் ம்	 ேதய ம்	 ைணநிற்கின்ற .
சி பான்ைம	எ வாயி ம்	ெப ம்பான்ைமயில்	கைரந் 	மைற ம்	காலகட்டத்தில்
இ க்கிேறாம்.	இ ப்பைத	இ க்கிப்	பி ப்ப 	மட் ம்	 ேபாதா .	சற் 	இளக்க ம்
(Flexity)	ேதைவ.	வளர்ச்சிக் 	மாற்றங்கள்	ேதைவ.3

சிறந்த	ஆய்வாளர்கள்	ஒன் ச்	ெசய்யேவண் ய	பணிைய	உயர்நிைலப்	பள்ளிக்
கல்விையக்	 டப்	ெபறாத	தந்ைத	ெபரியார்	ெசய்த	பணிைய	எண்ணிப்	பார்த்தால்
லவர்கள்	 க்கின்ேமல்	 விரைல	 ைவத் க்	 ெகாள்ளேவண் ம்;	 அறிஞர்கள்
ெபரியா க் ச்	‘சலாம்’	ேபாடேவண் ம்.

1.	 உயிர்	எ த் கள்	 12இல்	ஒள	காரம்	 நீக்கப்ெபற்றால்	 உயிர்ெமய்	எ த் களில்
(216களில்)	18	எ த் க்கள்	 ைறந் 	வி கின்றன↩

2.	 ெப ம்பாலான	 ஐேராப்பியெமாழிகளின்	 எ த் கள்	 யா ம்	 ஆங்கில
ெமாழியில்	 பயன்ப ம்	 26	 எ த் கேள.	 ஒ 	 றிப்பிட்ட	 கணக் ப்ப
இயக்கினால்	 ஆங்கில	 ெமாழிவ ம்.	 ெவவ்ேவ 	 வைககளில்	 இயக்கி
ெவவ்ேவ 	 ெமாழிகைள	 உண்டாக்கலாம்.	 இத்தைன	 விதமாக	 இயக்கி
இத்தைனவிதமான	 ெமாழிகைள	 உண்டாக் ம்	 ஒ வ க் 	 மிகப்	 ெபரிய
ஊதியம்.	 ஐேராப்பாவில்	 இவ க் 	 அளிக்கப்ெப ம்	 ஊதியம்	 ேபால்	 எந்த
உயர்ந்த	அ வலர்க் ம்	இல்ைல!↩



3.	 கட் ைர:	 தமிழ்	வரிவ வச்	 சீரைமப் 	 -	 தந்ைத	 ெபரியார்	 121-ஆம்	ஆண்
பிறந்த	நாள்	மலர்	(வி தைல)-பக்.	156↩
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தமிழ்	ெமாழிையப்	 பற்றி ம்,	இலக்கியத்ைதப்	 பற்றி ம்	ஆராய்ந் 	 ேப ம்,	 எ ம்
தமிழ்ப் லவர்கைளப்	 பற்றி	 தந்ைத	 ெபரியார்	 அவர்கட் 	 நல்ல	 மதிப் 	 இல்ைல;
ைறகள்	மி ந்தவர்கள்,	ஒ ங்கற்றவர்கள்,	ேயாக்கியைத	இல்லாதவர்கள்	என்ேற

க கின்றார்.	 லவர்கைளப்	பற்றி	அய்யா	அவர்களின்	சிந்தைனகள்:

1.	 நம்நாட் ல்	 எனக் த்	 ெதரிந்தவைரயில்	 தமிழ்நாட் க்ேகா,	 தமிழ்
பண்பாட் க்ேகா	ஒ 	 பல ம்	 லவர்களால்	ஏற்பட்டதில்ைல.	தமிழ்ப் லவர்கள்
ஆரியப்பண்பா ,	 பழக்கவழக்கங்களில்	 ழ்கிப்	 ேபானவர்களாவார்கள்.
ேமனாட் ப்	 லவர்கள்	 இப்ப யல்லர்;	 அவர்கள்	 மக்கள்	 வாழ்க்ைகக் ப்
பயன்படக் ய	வழியில்	பா பட்டனர்.

2.	 இன் 	 லவர்களில்,	 அறிஞர்கள்	 நல்ல	 ஆராய்ச்சியாளர்கள்
இ ப்பார்கேளயானால்	 கற்பைனயான	 டநம்பிக்ைகயான	 இலக்கியங்கைள
மக்க க் 	 எ த் காட் 	இவற்ைறப்	 பற்றிய	 மக்கள்	 க த்ைதத்	தி த்திக்
ெகாள்ள ம்	 ெசய்வேதா 	 அேத	 இலக்கியங்கைள ம்	 தி த்தியாக
ேவண் ம்.	 திய	 திய	இலக்கியங்கைள,	மக்க க் 	அறி ட்ட	வல்லைவ ம்
ப த்தறிைவ	 அ ப்பைடயாகக்	 ெகாண்ட மான	 இலக்கியங்கைளச்
ெசய்யேவண் ம்.

3.	 மக்க க் 	 அறி வ ம்ப 	 எைத ம்	 ெசால்ல	 ஒ 	 ெவங்காயப்	 லவ ம்
இல்ைல.	 அவன்	 ேவைலக் ப்	 ேபானா ம்	 அங் ப்	 ராணக்	 கைத	 என்
ேப வாேன	தவிர	மனிதன்	அறி 	வ வதற்காகப்	ேபசமாட்டான்.	நல்ல	 லவன்
ஆபாசக்கைதக க் 	வியாக்கியானம்	 எ தினவனாகேவ	இ ப்பான்.	 நல்ல
லவன்	 என்றால்	 இவர்ெபரிய	 ராணத்திற் 	 விளக்கம்	 எ தியவர்,	 இவர்
கம்பராமயாணத்திற் 	 ண்ெபா ள்	 கண்டவர்	 என்ற	 நிைலயில்	இ ப்பாேன
தவிர	 ஒ வ ம்	 அதில்	 வ ம்	 அசிங்கங்கைள	 நீக்கி	 அறி 	 வ ம்ப ச்
ெசய்யக்	 யவனாக	இல்ைல.

4.	 நம 	 நாட் ல்	 இன்ைறக் 	 டாக்டர்	 பட்டம்	 ெபற்ற	 லவர்கள்	 பலர்
இ க்கின்றனர்.	 இவர்கள்	 எல்லாம்	 பழைமக் 	 ெம 	 பவர்களாக
இ க்கின்றனேரெயாழிய,	 இலக்கியங்களி	 ள்ள	 ற்றம்	 ைறகைள
எ த் க்காட் பவர்களாகப்	 பழைமக் 	 ண்	 ெபா ள்
காண்பவர்களாகத்தான்	இ க்கின்றனர்.

5.	 லவர்கள்	 என்றால்	 அறிவாளிகளாக,	 ரட்சியாளர்களாக	 இ க்கேவண் ம்.



ஆங்கிலத்தில்	 ெசால்வார்கேள	 கண்டனம்	 ெதரிவிப்பவர்	 ( ராட்டஸ்டண் )
என்பவர்களாக	இ க்க	ேவண் ம்.

6.	 நாட் ல்	 மக்கைளத்	 தி த்தத்	 த தி ள்ளவர்கள்	 லவர்கேள.	 தம
லைமெயல்லாம்	 ேசாற் க் 	 ஆக	 அல்ல;	 மக்கைளத்	 தி த்த	 என்
க தித்ெதாண்டாற்ற	 ேவண் ம்.	 லவர்களாேலேயதான்	 நா 	 தி த்தப்பா
அைடய	 யாமல்	ேபாய்	விட்ட .

7.	 நம்	 மக்கள்	 அறி த் ைறயில்	 இவ்வள 	 காட் மிராண் களாக
டநம்பிக்ைகக்	களஞ்சியங்களாக	ஆகப்	 லவர்க ம்	இவர்கள 	தமிழின்

ெப ைம ம்தான்	காரணம்	என் 	 ைரேமலி ந் 	 ேவன்.

8.	 லவர்கள்	 என்றால்	 அறிஞர்கள்,	 ேமன்மக்கள்	 என்ப 	 அகராதிப்	 ெபா ள்.
ஆனால்	 நம்	 லவர்கள்	 எவரிட ம்	 இைவ	 இரண் ம்	 கா வ
திைரக்ெகாம் .	மற்ெறன்னெவன்றால்	இவர்கள்	 லைமையப்	பயன்ப த் ம்

தன்ைமையக்	 ெகாண் 	 பார்த்ேதாேமயானால்	 ெப ம்பாலான	 லவர்கள்
என்பவர்கைளத்	 தமிழ்க்	 ெகாைலஞர்கள்	 என் 	 ெசால்லத்தக்க	 வண்ணம்
தான்	நடந் 	ெகாள் கின்றனர்.

9.	 தமிழ் லவர்கள்	தமிைழ	ஒ 	நி ெசன்ஸ்	ஆக	ஆக்கிவிட்டார்கள்.	அதாவ
தமிழினால்	 மக்க க் 	 வாழ்க்ைகயில்,	 வளர்ச்சியில்	 ஒ 	 பய ம்
ஏற்பட யாதப ச்	ெசய் விட்டார்கள்.	சமயத் ைறயில்	 லைமையக்	காட் ம்
இலக்கண	 இலக்கியத் ைறயல்லாமல்	 அறி த் ைறக்ேகா,	 வாழ்க்ைகத்
ைறக்ேகா,	மனிதச்	ச தாய	வளர்ச்சிக்ேகா	ஒரள டப்	பயன்பட யாத

ெமாழியாகத்	தமிைழ	ஆக்கிவிட்டார்கள்.

10.	 தமிழ்ப்	 ப த்தவெனல்லாம்	 சாமியாேனேன	 ஒழிய	 எவ ம்
ப த்தறி வாதியாகவில்ைல.	 நமக் த்	 ெதரிய	 மைறமைலய கள்	 தமிழ்
ப த் ச்	 சாமியானவர்தாேன.	 இப்ேபா 	 நடந்த 	 சாமிசங்கரதாஸ்
ற்றாண் விழா.	 நாடகத் க் ப்	 பாட் 	 எ திக்	 ெகாண் ந்தவர்.	 இந்த

சங்கரதாஸ்	 என்	 வீட் ல்	 வந் 	 நாடகத் க் ப்	 பாட் 	 எ திக்
ெகாண் ந்தவர்.	 சங்கரம்பிள்ைள	 என் 	 ெபயர்.	 சங்கரதாஸ்	 ஆக	 இன்
சாமி	ஆகிவிட்டார்.

11.	 நம்	 நாட்ைட	 நாசமாக்கிய 	 பார்ப்பான்	 மட் ம்	 அல்ல;	 நம 	 லவர்க ம்
ஆவார்கள்.	 பார்ப்பான்	 ராணங்கைளெயல்லாம்	 வடெமாழியில்
ெசய்தி ந்தான்.	அவற்ைற ம்	 நாம்	 ப க்கக் டா ,	 ேகட்கக் டா 	 என்
ைவத்தி ந்தான்.	அவற்ைறப்	 லவர்கள்	 தமிழில்	ஆக்கியதால்	அைவ	 சந்
ெபாந் 	எல்லாம்	பரவி	மக்கைளெயல்லாம்	மைடயர்களாக்கிவிட்டன.



12.	 வள் வன்	 ெசான்னான்;	 சிலப்பதிகாரத்தில்	 இ க்கிற ;	 இராமயணத்தில்
கம்பன்	 ெசான்ன 	 இ ;	 பாரதத்தில்	 கி ஷ்ணன்	 இப்ப ச்
ெசால்லியி க்கிறான்;	 அந்தப் ராணத்தில்	 இப்ப 	 இ க்கிற ;
இந்தப் ராணத்தில்	 அப்ப 	 இ க்கிற 	 என்ெறல்லாம்	 ெசால்லிப்	 லவர்கள்,
மக்கள்	 தங்கள்	 அறிைவப்	 பயன்ப த்தாமல்	 தைடெசய்கின்றனர்.
லவர்க க் 	 இந்தக்	 ப்ைபையத்	 தவிர	 ேவ 	 கிைடயா .
அைதக்ெகாண் 	 பிைழக்கத்தான்	 பார்க்கின்றார்கேள	 தவிர	 அதனால்
நம்மக்கள்	 அைடந் ள்ள	 இழிைவ	 மானம்மற்ற	 தன்ைமைய	 எ த் க்காட்ட
எந்தப் லவ ம்	 யல்வதில்ைல.1

13.	 க கள 	 அறி ள்ளவன் டப்	 பாரதிதாசன்	 கவிைதையப்	 ப த்தால்
ப்ப த்தறி 	வாதியாகி	வி வான்.

14.	 பல	 லவர்கள்	 நம்ைமக்	 கா ம்ேபா 	 நமக் 	 ஏற்றாற்	 ேபால்	 ேப வ ம்,
அ த் 	 மக்களிைடேய	 ேபாய்	 கந்த ராணத்திலி க்கிற	 ண்ெபா ள்,
பக்திரசம்	 என் 	 மடைமைய,	 டநம்பிக்ைகையப்	 த் வ மாக
இ க்கிறார்கள்.	 நம்மக்க க் 	 அறி 	 வளர	 ேவண் ம்.	 அதற்காக	 நாம்
நம்மால்	இயன்றைதச்	ெசய்ய	ேவண் ம்	என் 	நம்	 லவர்கள்	க தேவண் ம்.

15.	 நம்பண் தர்	 என்பவர்க க் ப்	 ப த்தறி 	 ஏற்ப வதற் த்	 தைடயாக
இ ப்ப 	 அவர்கள 	 ப ப்ேப	 ஒழிய	 அவர்கள 	 அறி க் ைறவன் .
தவறிக்கீேழ	வி ந்த	 பிள்ைளக் 	அரிவாள்மைன	 எதிரில்	இ ந்தால்,	 எப்ப
அதிகக்	 காயம்	 ஏற்ப ேமா,	 அ ேபால	 ராண	 இதிகாசக்	 கைதச்ேசற்றில்
வி ந்த	 நம 	 பண் தர்க க் ,	இயற்ைகவாசைன	அறிவால்	 ஏற்படக் ய
ப த்தறிைவ ம்	 பாழ்ப த்தித்	 தக்க	 வண்ணம்	 டநம்பிக்ைகச்	 சமயங்கள்
என் ம்	நச்சரவங்கள்	அவர்கைளக்	கைரேயறாதப ச்	 ற்றிக்ெகாண் ள்ளன.

16.	 வள் வர்	அறிைவக்	ெகாண் 	ஒ 	 ல்	 ( றள்)	எ தினார்	என்பதல்லாமல்
அதில்	 ப த்தறிைவப்	 பயன்ப த்தினார்	 என் 	 ெசால்வதற்கில்ைல.	 அதில்
டநம்பிக்ைக,	 ெபண்	 அ ைம,	 ஆரியம்	 ஆகியைவ	 நல்ல	 வண்ணம்
த்தப்ெபற் ள்ளன.

றிப் :	 ெபரியார்	 ெசால்கிறார்	 என் 	 நாம்	 ஏற் க்	 ெகாள்கின்ேறாம்.	 அவர்
றியைவ	 எவற்ைற ம்	 ம த் ச்	 ெசால்ல	 யா .	 அவற்ைற	 சிந்திக்கலாம்.

இயன்றவைரப்	 பின்பற்றலாம்	 என்றா ம்	 என்	 மனத்தில்	 எ ந்தவற்ைற ம்
உங்கள் ன்	ைவக்கிேறன்.

1.	 பாடத்திட்டத்தில்	 சமயஇலக்கியங்கள்,	 ராணங்கள்,	 சாத்திர ல்கள்
ேசர்க்கப்	 ெபற் ள்ளன.	அந் ல்கைளக்	 கற்பிக் ம்ேபா 	 லவர்கள்	 தத்தம்



அறி நிைலேகற்ப	 திறனாய் 	 ைறயில்	 ஏேதா	 சில	 க த் கைளக்
றலாேமயன்றி	 ப த்தறி 	 ேநாக்கில்	 பிரச்சார ைறயில்	 வ ப்பைறையப்

பயன்ப த்தலாகா .	 பல்கைலக்கழகவிதிகள்	 ஆசிரியர்க் ரிய	 விதிகள்
இவற்றிற் ட்பட்ேட	தம்	கடைமையச்	ெசய்யேவண் ம்.

2.	 கட ள்,	சமயநம்பிக்ைக ள்ளவர்களால்	எ தப்ெபற்ற	 ல்கள்	பாட ல்களாக
உள்ளன.	அவற்ைறப்	பயிற் ம்ேபா 	அவற்றி ள்ள	க த் கைள	விளக்கலாம்;
திய	பார்ைவயில்	சிந்திக்க	மாணாக்கர்கைளத்	 ரண்டலாம்.

3.	 அய்யா	 அவர்கள்	 நிைனக்கிறப 	 அைனத்ைத ம்	 விஞ்ஞானத்திற் க்கீழ்
ெகாண் 	 வர யா .	 விஞ்ஞானக்	 க த் கள்	 ெகாண்ட	 ல்கள்2

பாட ல்களாக	 அைமந்தால்	3	 அவற்ைற	 அவர்கள்	 வி ப்பத் டன்
ேநாக் வதில்ைல.

4.	 நா ம்	 நான்ைகந் 	 தைல ைறகளாக	 ஆசிரியர்க டன்
ெந ங்கிப்பழ பவன்.	ெப ம்பாேலா க் க்	கற் ம்	வி ப்பேம	இ ப்பதில்ைல.
த்தம் திய	 ல்கைளப்	 பைடக்கேவண் ம்	 என்ற	 ‘உந் ம்	 ஆற்றல்’
அவர்களிடம்	நான்	காண்பதில்ைல.	அவர்கள்	பணியாற் ம்	 ைற ம்	அறிஞர்
மனத்திற் 	உகந்ததாக	இல்ைல.

1.	 தி விைளயாடற் ராணத்தில்	 தாையப்	 ணர்ந்தவன்,	 பத்தினிையப்
ணர்ந்தவன்	இவர்கட் 	ேமாட்சம்	ெசால்லப்ெபற் ள்ள .	ெபரிய ராணத்தில்
சிவெப மான்	 அ யார்	 ேவடங்ெகாண் 	 பிள்ைளக்கறி	 ேகட்ட ,	 அவர
மைனவிையக்	 ேகட்ட 	 ேபான்ற	 நிகழ்ச்சிகள்	 வ கின்றன.	 ப த்தறி
உள்ளவ க் 	அ வ க்கத்தக்க	இைவ	ேகாபத்ைதக்	கிளப் கிற .	கற்பைன
ெசய்தா ம்	 இவ்வள 	 கீழான	 நிைலக் ப்	 ேபாகேவண் மா?	 ெபரியார்
ெசால் கிறார்	என்றால்	ஏன்	ெசால்லமாட்டார்?	அவைரத்தவிர	எவர்	இவற்ைற
எ த் க்	காட் னார்;	அதனால்	தாேன	‘ெபரியார்’	ஆகிவிட்டார்!↩

2.	 எ :	என்	 ல்கள்	அறிவியல்	வி ந் ,	அறிவியல்	தமிழ்↩

3.	 ேதர் க் ேவ	 அவற்ைற	 எ ப்பதில்ைல.	 தப்பித்	 தவறி	 பாட ல்களாக
அைமந் விட்டால்	 ஆசிரியர்	 தம்	 ஒவ்வாைமப்	 பண்பால்	 அவற்ைறத்
ெதாட் க் டப்	பார்ப்பதில்ைல.	தாம்	அக்க த் கைள	அறிந் 	ெகாள்ளலாம்
என்ற	 அவா ம்	 அவர்கள்பால்	 எ வதில்ைல.	 இ 	 மிக ம்	 வ ந்தத்தக்க
நிைல↩
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‘இலக்கியம்’	 என்ற	 ெபய க் த்	 த தியான	 ல்கைள	அறிஞர்கள்தாம்	இயற்ற

ம்.	 பண்ைடக்காலம்	 தல்	 இலக்கிய	 ஆசிரியர்கள்	 பலவைகயான
சிறப் கைள ம்	 அறிவாற்றைல ம்	 உைடயவர்களாகத்	 திகழ்ந்தனர்.	 எவ ம்
லியற்றல்	 என்ப 	 இயலாத	 ெசயல்.	 அறிவால்	 நிரம்பியவர்	 மிகச்	 சி

ெதாைகயினேரயாவர்.

	
ஆர்த்தசைப	 ற்ெறா வர்
ஆயிரத்ெதான்றாம் லவர்
வார்த்ைதபதி	னாயிரத்	ெதா வர்1

என்ற	 ெவண்பாப்	 ப தியால்	 அறியலாம்.	 எந்த	 ைலப்	 ப த்த	 பிற 	 மீண் ம்
மீண் ம்	ப க்கேவண் ம்	என்ற	ேவட்ைக	எ கின்றேதா	அ தான்	இலக்கியம்.

தந்ைத	ெபரியார்	அவர்கள்	இலக்கியத்ைதப்	பற்றிக்	ெகாண் க் ம்	க த் கள்
தனித்தன்ைம	 வாய்ந்தைவ.	 அவர்கள்	 இலக்கியம்	 ப த்தறி க்	 ெகாத்ததாக
இ த்தல்	ேவண் ம்	என் 	விைழகின்றார்.	இன் 	நிைலெபற் ள்ள	இலக்கியங்கள்
அைனத்ைத ம்	 க கின்றார்.	 இலக்கியம்பற்றி	 அவ ைடய	 சிந்தைனகைளக்
காண்ேபாம்.

1.	 மதம்,	 கட ள்	 சம்பந்தமற்ற	இலக்கியம்,	 யாவ க் ம்	 ெபா வாக	இயற்ைக
ஞானத்ைதப்	 பற்றிய	இலக்கியம்,	யாவ ம்	மறக்க யாத	விஞ்ஞானத்ைதப்
பற்றிய	 இலக்கியம்	 ஆகியைவ	 லம்தான்	 ஒ 	 ெமாழி ம்	 அதன்
இலக்கியங்க ம்	ேமன்ைமயைடய ம்	என்ப 	மாத்திரமல்லாமல்	அைதக்
ைகயா ம்	மக்க ம்	ஞான ைடயவராவார்கள்.

2.	 தமிழர்க க் 	ெமாழி	சம்பந்தமான	இலக்கியம்	ெதால்	காப்பியத்ைதத்	தவிர,
ேவ 	 ஒன் ம்	 இ ந்ததாகத்	 ெதரியவில்ைல.	 ேவ 	 ஒன் ம்	 ஆதியில்
இ ந்ததாகக்	 காணப்படவில்ைல.	 தமிழர்க க் 	 இன் 	 காணப்ப ம்
இலக்கியங்க ம்	 ஆரியச்	 சார் 	 உைடயனவாக	 உள்ளனேவ	 தவிர
த்தத்தமிழாகக்	 காணக்கிைடப்பதில்ைல.	 (3)	 இலக்கியம்	 என்ப

நாகரிகத்ைதப்	 கட்டேவண் ம்.	மக்களிடம்	உயர் ணங்கைளப்	 த் வதாக
இ க்கேவண் ம்.	 ஆனால்	 ஆண்க க் ப்	 ெபண்கைள	 அ ைம
ப த்தேவண் ம்	 என்பதற்ேக	 இலக்கியங்கள்	 இயற்றப்ெபற் ள்ளன.
இதனால்தான்	 ெபண்கள்	 ச தாயம்	 தைலெய க்கேவ	 யா



ேபாய்விட்ட .

3.	 இனிேமல்தான்	 நமக்காக	இலக்கியம்	 ேதான்றேவண் ம்.	அதில்	இந் மதம்,
ஆத்திகம்,	 ஆரியம்	 ஆகிய	 ன் ம்	 இ க்கக்	 டா .	 அறி ,	 ஒ க்கம்,
விஞ்ஞானம்	இைவதாம்	இ க்க	 ேவண் ம்.	அறி ,	ஒ க்கம்,	விஞ்ஞானம்,
ஆராய்ச்சி	 என்றால்	 அைவ	 நம்நாட் ல்	 நாத்திகம்,	 மதெவ ப் 	 என்றாக்கப்
பட் 	 விட்ட .	 அதனாேலேய	 நம்	 நாட் ல்	 பயன்ப ம்	 இலக்கியம்	 இல்ைல
என்பேதா 	ேதான்ற ம்	இல்ைல.2

4.	 இலக்கியம்	எதற்காக?	இலக்கியம்	எப்ப 	இ க்கேவண் ம்!	எப்ப ப்பட்டைத
இலக்கியம்	 என் 	 ெசால்லாம்?	 அ 	 எதற்காக	 இ க்கேவண் ம்?
என்பைவபற்றிச்	சிந்தித்தால்	உலகில்	எல்லாம்	எல்லாத் ைறக ம்	மனிதனின்
உயர்வாழ்க்ைகக் 	 மட் ம்	 அல்ல;	 மனிதர்	 ச தாய	 வளர்ச்சிக் க் ம்
ஏற்றதாக	இ க்கேவண் ம்	என்ப 	என 	க த் .

5.	 பள்ளிகளி ம்	 கல் ரிகளி ம்	 மாணாக்கர்கட் த்	 தமிழ்	 இலக்கியத்திற்
ல்கள்	எைவ?	கம்பராமாயணம்,	வில்லி	 பாரதம்,	 பாகவதம்,	ெபரிய ராணம்,

ேதவாரம்,	 திவ்வியபிரபந்தம்	 ேபான்ற	 மதத்	 தத் வங்கைள ம்,
ஆரியமதத்தத் வம்	 என் ம்	ஒ தனிப்பட்ட	வ ப்பின்	 உயர்ைவப்	 ேபாதித்
மக்கைள	மானமற்றவர்களாக் ம்	ஆபாசக்	களஞ்சியங்க ம்	அல்லாமல்	ேவ
இலக்கியங்கள்	 காணப்ெப கின்றனவா?	 பண் தர்க க் 	 உலக
ஞானத்ைதவிடப்	 ராணஞானத்தாேன	அதிகமாக	இ க்கின்ற ?

6.	 கம்பராமாயணம்	அரிய	இலக்கியம்	என் 	ெசால் கிறார்கேள.	இ ந் 	என்ன
பயன்?	 ஒ வன்	 எவ்வள நாள்	 பட் னி	 கிடந்தா ம்	 மலத்திலி ந் 	 அரிசி
ெபா க் வானா?	 அ ேபாலத்தாேன	 கம்பராமாயண	 இலக்கியம்	 உள்ள ?
அதில்	 தமிழ்மக்கைள	 எவ்வள 	 இழிவாகக்	 றிப்பிடப்	 ெபற் ள்ள ?
யமரியாைதைய	 வி ம் கிறவன்	 எப்ப க்	 கம்பராமாயண	 இலக்கியத்ைதப்

ப ப்பான்?	 இன் 	 கம்பராமாயணத்தால்	 தமிழ்	 மக்க க் 	 இலக்கியம்
பரவிற்றா	என	ந நிைலயிலி ந் 	ேயாசித் ப்	பா ங்கள்.3

7.	 கம்பராமாயணக்	கைதைய	எ த் க்	ெகாண்டால்	ெவ ம்ெபாய்க்	களஞ்சியம்
அ .	 அதன்	 கற்பைனைய	 எ த் க்	 ெகாண்டால்	 சிற்றின்ப	 சாகரம்.4
அஃதாவ 	 இஃ 	 ஒ 	 காமத் ப்பால்	 என் தான்	 ெசால்லலாம்.	 னடப்ைப
எ த் க்ெகாண்டால்	 காட் மிண் த்தின்	 உ வம்.	 இவற்றில்	 இன்ைறய
அ பவத்திற் 	அறி 	உலகப்	ேபாக்கிற் ,	வளர்ச்சிக் ப்	பயன்படக் யைவ
என்பதாக	என்ன	காண கிற ?

8.	 நம 	 நாட் க் த்	 ெதளிவான	 உண்ைமயான	 வரலாேற	 இல்ைல;	 வரலா



எ தப் ந்தவர்கள்	 எல்லாம்	 பார்ப்பனர்கள்.	 நம 	 வரலா 	 மட் ம்
உண்ைமயாகக்	 கிைடத் 	 இ க் ேமயானால்	 இவ்வள 	 ேமாசம்	 ஏற்பட்
இ க்கா .	 வரலாற்றிைனக்	 றினால்	 ப த்தால்	 உணர்ச்சி
உண் பண் ம்ப யான	நிைலயில்	நமக் வரலாேற	இல்ைல.

9.	 தமிழ க் 	 இலக்கியம்	 என் 	 ெசால் வதற் த்	 தனித்தமிழ்	 இலக்கியம்
எ ம்	கிைடயா .	தமிழில்	ஆரியம்	கலந்த	இலக்கியேம	இ க்கின்றன.5

இலக்கியங்கள்:	 இவ்வள 	 க ைமயாகச்	 சிந்தித்த	 தந்ைதயவர்கள்	 இரண்
இலக்கியங்கைள ம்	 றிப்பி கிறார்கள்	அைவ:

றள்:	 ேமேல	 றைளப்பற்றிச்	 சற் க் ைறவாகப்	 ேபசியைதக்	 றிப்பிட்ேடன்.
ஈண் 	அைத	மிகப்	ெப ைமயாகப்	ேப கின்றார்கள்.	அவற் ள்	சில	சிந்தைனகள்.

1.	 அறிவால்	 உய்த் ணர்ந் 	 ஒப் க்ெகாள்ளக் யன ம்	 இயற்ைகேயா
விஞ்ஞானத் க் 	ஒப்ப	இையந்தி க்கக்	 யன ம்	ஆன	க த் கைளேய
ெகாண் 	இயங் கிற 	வள் வர்	 றள்.

2.	 றைள	 ஊன்றிப்	 ப ப்பவர்கள்	 எல்ேலா ம்	 நிச்சயம்	 யமரியாைத
உணர்ச்சிெப வார்கள்.	அரசியல்,	ச க	அறி ,	ெபா ளாதார	அறி 	ஆகிய
அைனத் த்	அதில்	அடங்கி ள்ளன.

3.	 மனிதச்	 ச தாயத்திற்ேக	 நல்வழிகாட் 	 நன்ெனறி ட் 	 நற்பண் கைள ம்
ஒ க்கங்கைள ம்	கற்பிக் ம்	வைகயில்	எ தப்ெபற்ற	 ல்தான்	தி க் றள்.
எனேவதான்	 எல்லா	 மக்க ம்	 எல்லா	 மதத்தவ ம்	 “எங்கள்	 றள்,	 எங்கள்
மதக்க த்ைத	 ஒப் க்ெகாள் ம்	 றள்”	 என்ெறல்லாம்	 அதைனப்	 ேபாற்றி
வ கின்றனர்.

4.	 வள் வைர ம்	 நாம்	 ஒ 	 மனிதராக	 மதித்ேத	 மக்களிைடேய	 காணப்ப ம்
இழி நீங்கி	 மனிதத்தன்ைம	 வளர்ந்ேதாங்க	 ேவண் ம்	 என்ற	 க த்ேதா
பா பட்ட	 ஒ 	 ெபரியாராக	 மதித்ேத	 நாம்	 றைள	 ஒப் க்ெகாள் கிேறாேம
ஒழிய	 அைத	 நாம்	 கட ள்	 வாக்காகேவா,	 அசரீரிவாக்காகேவா
ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல.

5.	 நீங்கள்	 என்ன	 சமயத்தார்	 என் 	 ேகட்டால்	 ‘வள் வர்	 சமயத்தார்’	 என்
ெசால் ங்கள்;	உங்கள்	ெநறி	என்ன	என்றால்	 ‘ றள்	ெநறி’	என் 	 ங்கள்;
அப்ப ச்	 ெசான்னால்	 எந்தப்	 பிற்ேபாக் 	 வாதி ம்	 எப்ப ப்பட்ட
ழ்ச்சிக்கார ம்	 எதிர்நிற்கமாட்டார்;	 யா ம்	 றைள	 ம க்க யாதேத

இதற் க்	காரணம்.



6.	 றளாசிரியர்	 கட ைள ம்	 ேமாட்ச	 நரகத்ைத ம்	 ஒத் க்ெகாள்ளவில்ைல.
றளில்	அறம்,	 ெபா ள்,	இன்பம்	 என்ற	அளவில்	 காண ேம	 தவிர	 வீ

ேமாட்சம்பற்றி	 அவர்	 றியி ப்பதாக	 இல்ைல.	 கட ள்வாழ்த் 	 என்ற	 ஓர்
அதிகாரம்	 இ க்கிற .	 அதில்	 உ வ	 வணக்கக்	 ெகாள்ைக	 இடம்ெபற
வில்ைல.	 ‘கட ள்’	 என்ற	 ெசால்ேல	 கட ள்வாழ்த் 	 அதிகாரத்	 தில்
இடம்ெபறவில்ைல.	 வள் வர்	 கட ள்வாழ்த் 	 பா யி ப்பெதல்லாம்
ஒவ்ெவா 	 நற் ணங்கைள	 ைவத் ,	 அந்தப்ப ேய	 நடக்கேவண் ம்
என்பதற்காகேவ	பத் ப்	பாட் ம்	பத் 	விதமான	 ணங்கைளக்	 றினார்…
மனிதன்	 எப்ப யி க்க	 ேவண் ம்	 என்பைதக்	 காட் வதற்காகத்தான்
வாழ்வின்	 வைகைய,	 நிைலைய	 உணர்த் வதற்காகத்தான்	 எட் ,	 ஒன்ப
க த் கைள	ைவத் 	வள் வர்	கட ள்	வாழ்த் 	 றி ள்ளார்.

7.	 அறி 	ெபற்றவன்	அறிைவேய	 தன்ைமயாகக்	ெகாண்டவன்;	ஆேலாசித் ப்
பார்க் ம்	 ஆராய்ச்சி	 தன்ைம	 ெகாண்டவன்	 எவ ம்	 றைள	 மதித்ேத
தீ வான்;	 றைளப்	 பாராட் ேய	 தீ வான்;	 சிறிதாவ 	 பின்பற்றிக்	 றைள
வழிகாட் யாய்க்	ெகாண்ேட	தீ வான்.

8.	 றள்பக்தி	 லல்ல;	 கட ைளக்	 காட் ம்	 எந்தவிதமான	 மத	 லல்ல;
மதப்பிரச்சாரம்	 ெசய் ம்	 மதக்ேகாட்பாட் 	 ல்அல்ல…	 உண்ைமயான
ஒ க்கத்ைத	 அதாவ 	 யாவ க் ம்	 ெபா ந் ம்	 சமத் வமான
ஒ க்கத்ைதப்	ேபாதிப்பதாக	இ க்கிற 	 றள்.

9.	 றள்	ெவ ம்	ஒ க்கத்ைத ம்	வாழ்க்ைகக் 	ேவண் ய	அ பவப் ர்வமான
பிரத்தியட்ச	வழிைய ம்	ெகாண்டதா ம்.

10.	 றள்	ஓர்	அறி க்களஞ்சியம்.	 ப த்தறி 	மணிகளால்	 ேகாக்கப்ெபற்ற	 ல்
தி க் றள்.	 பார்ப்பனரின்	 பித்தலாட்டங்கைள	 ெவளியாக் வதற்ெகன்ேற
எ தப்ெபற்ற	 ல்.	 ஆகேவ	 வள் வர்	 ஒ 	 ப த்தறி வாதியாக
இ ந்தி க்கேவண் ம்.	 லின்	 ஒவ்ெவா 	 ெசய் ம்	 பார்ப்பனர்களின்
அேயாக்கியத்	தன்ைமைய	விளக் கின்ற .

இங்கனம்	 றைளப்பற்றி	 ஏராளமான	 க த் கைளக்	 கின்றார்.	 விரிவஞ்சி
அைவ	தவிர்க்கப்ெப கின்றன.

2.	 சிலப்பதிகாரம்:	 தமிழ்நாட் க்	 கைதைய	 ற நிைலயி ள்ள	 தமிழரால்
எ தப்ெபற்ற .	இதைனப்பற்றிப்	ெபரியாரின்	சிந்தைனகள்:

1.	 தமிழ்ப் லவர்கள்	 மிகச்சிறப்பான	 இலக்கியம்	 என் 	 ெசால்லக் ய
சிலப்பதிகாரத்தில்	 ‘மா 	பார்ப்பான்	மைறவழிகாட்டத்	 தீவலம்	 ற்றி’	என்
வ வ 	பார்ப்பான்	வந்தபின்	இயற்றிய	இலக்கியம்	என்பதற் ச்	சான்றா ம்.



தமிழ்	இலக்கியங்கள்	யா ம்	பார்ப்பான்	வந்தபின்	இயற்றப்பட்டனேவ	யா ம்.
தமிழ க்ெகன் 	தனித்த	இலக்கியம்	தமிழில்	ஒன் ட	இல்ைல.

2.	 சிலப்பதிகாரக்	 கைதயில்	 ஒ 	 ெபண்ைணப்	 பதிவிரைதயாக்கேவண் ம்
என்பதற்காக	 உலகத்தி ள்ள	 ட்டாள்தனத்ைதெயல்லாம்	 ெகாண் வந்

த்தியி க்கிறான்.	 சாமி	 மட் மல்ல,	 பார்ப்பான்,	 ேபய்,	 பிசா 	 இைவ
வந் ள்ளன.	அரசைன	 ட்டாளாக்கி ள்ளன.	ப மா ,	பார்ப்பான்	இவர்கைள
நீக்கிவிட் 	 நா 	 ரா ம்	 தீயில்	 எரியேவண் ம்	 என் 	 சாபம்
இட் க்கின்றாள்	 (கண்ணகி).	 இதனால்	 எல்லாம்	 நம்	 தாய்மார்கள்
கைடப்பி க்க	ேவண் ய	ஒ க்கம்	என்ன	இ க்கிற ?

3.	 ஆ க் 	ஒ 	 நீதி ம்	ெபண் க் 	ஒ 	 நீதி ம்	வழங்கப்ப வ 	 பார்ப்பன
ைற.	 ஆ க் 	 உள்ள	 தந்திரம்	 ெபண் க் 	 இல்ைல	 என்ப ம்,

ெபண் க் 	 உள்ள	 கட் ப்பாட்ைடப்	 ேபால	 ஆ க் 	 இல்ைல	 என்ப ம்
பார்ப்பனர்களின்	நாகரிக ைற.	அைதச்	சித்திரிப்பேத	சிலப்பதிகாரம்.

4.	 சிலப்பதிகாரம்	 விபசாரத்தனத்தில்	 ெதாடங்கி,	 பத்தினித்தனத்தில்	 வளர்ந்
ட்டாள்தனத்தில்	 டநம்பிக்ைகயில்	 ந்த	க லமா ம்.

5.	 சீவகசிந்தாமணி,	 மணிேமகைல,	 சிலப்பதிகாரம்	 என்ற	 இலக்கியங்களில்
உள்ளைவ	 எல்லாம்	 கற்பைன	 ( ).	 அதிலி ந் 	 மக்கள்	 அறி
வளர்ச்சிேயா,	 ஒ க்கேமா,	 நீதிேயா	 கற் க்ெகாள் கிறமாதிரி	 இல்ைல.
அைவ	கற்பைனப்	 க் ,	இலக்கியச்	சிறப் 	வாய்ந்தனவாக	இ க்கலாம்.
அைவ	 லைமக் த்	தான்	பயன்ப ம்.	அறி 	ஒ க்கத்திற்கான	சங்கதி	அதில்
இல்ைல.

அன்பர்கேள,	 இ கா ம்	 நாம்	 ெபரியார்	 அவர்களின்	 க த் ப்ப 	 இலக்கியம்
பயைனக்	 க தித்தான்	 இ க்கேவண் ம்	 அல்ல 	 நீதிையக்	 க தியாவ ,
ஒ க்கத்ைதக்	 க தியாவ 	 இ க்கேவண் ம்	 என் 	 அறிகின்ேறாம்.

க்கமாகச்	ெசான்னால்	உலகாயதத்ைதக்	க திேய	அவர்	ேநாக்கம்	அைமவதாக
உள்ள 	எனலாம்.	இத் டன்	இன்ைறய	ெபாழி 	நிைற 	ெசய்வதற் ன்	ெபரியார்
அவர்கைளப்	பற்றி	அறிஞர்	க த் கைள	உங்கள்	 ன்	ைவக்க	நிைனக்கிேறன்.

1.	 ஒளைவயார்-தனிப்பாடல்	திரட் -ப தி-1	பக்.	119↩

2.	 இத்தைகய	 இலக்கியம்	 ேதான்றினால்	 அஃ 	 உணர் க் 	 இடம்	 இல்லாத
இலக்கியமாகேவ	இ க் ம்↩

3.	 இைத	 எ தினவன்	 தமிழன்.	 ஆரியன்	 அல்லன்.	 கைததான்



வடநாட் க்கைத↩

4.	 ைவ	 என்ப 	 வாழ்க்ைக	 நிகழ்ச்சிகளில்	 வ வ 	 அல்ல.	 காவியத்தில்,
நாட் யத்தில்	வ வ .	அ 	ெபா ைளப்	 றக்கணித் 	அ பவிக்கத்	தக்க .
அ 	 ேபாலத்தான்	 அ ைகச்	 ைவ ம்	 பிற ம்,	 தந்ைத	 அவர்கட் 	 மதிப்
தந் ,	அவர 	க த்ைத	ஒப் க்ெகாள்ள	 யவில்ைல↩

5.	 சங்க	 இலக்கியங்கள்	 உள்ளன.	அவற்றில்	 ஒ 	 சில	 வடெசாற்கேள	 உள்ளன;
அவ்வளேவ.	ெப ம்பாலானவற்ைற	அச் க் க்	ெகாணர்ந்தவர்	உ.ேவ.சா.	இவர்
தமிழ்ப்	 பார்ப்பனர்,	 நம்மவர்;	 ெபரியார்	 ேபாலேவ	 மதிக்கத்	 தக்கவர்.
ேபாற்றற் ரியவர்↩
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1.	 “நாயக்கர்	 ேபச்சில்	 க த் ச்	 ெச த்தியபின்னர்	 அவர்	 தமிழ்நாட் க்

காளேமகமானார்.	 நாயக்கர்	 ேபச் 	 மைழயா ம்;	 கனமைழயா ம்;
கல்மைழயா ம்;	 மைழ	 ன் மணி	 ேநரம்,	 நான் 	 மணிேநரம்	 ெபாழி ம்.
தனக்ெகன	 வாழாப்	 பிறர்க் ரியாளன்	 -க த் 	 ேவற் ைமக்
மதிப்பளிப்பவர்”

-தி .வி.க.

2.	 “எங்ெகங்ேக	 தமிழ்	 உணர்ச்சி	 தவழ்கின்றேதா,	 எங்ெகங்ேக	 ச தாயச்
சீர்த்தி த்தம்	 ேபசப்ப கின்றேதா,	 எந்ெதந்த	 இடத்தில்	 ரட்சி	 வாைட
வீ கின்றேதா-அங்கங்ெகல்லாம்	 ஈ.ேவ.ரா.வின்	 ெபயர்	 ஒளி	 வீசித்
திகழ்கின்ற .”

-சர்.	ஏ.இராமசாமி	 தலியார்.(1928)

3.	 “ெசய்ைகயில்	 உண்ைம-நீதிைய	 நிைலநாட் வதில்	அடங்கா	ஆர்வம்-சிறி ம்
தன்னலம்	 என்பேத	 இல்லாத	 வாழ்க்ைக-இைவேய	 ஒ 	 மனிதைனச்
சிறந்தவனாக	 ஆக்கக்	 யைவ.	 இைவயைனத் ம்	 உ ண் 	 திரண் த்
திக ம்	ஒ 	மாமனிதர்	ஈ.ேவ.ரா.”

-சர்.	ஆர்.ேக.சண் கம்	ெசட் யார்	(1933)

4.	 “ச க	 சீர்த்தி த்தத்	 ைறயில்	 பலர்	 அேநக	 ஆண் 	 பா பட் ப்
பயன்ெபறாமற்ேபான	 ேவைலைய	 இவர்	 (ஈ.ேவ.ரா)	 சில	 ஆண் களில்	 பயன்
அளிக் மா 	ெசய் விட்டார்.”

-பனகல்	அரசர்	(1928)

5.	 “ ணி ,	 தியாகம்,	 ேவைலைய	 அ பவத்திற் க்	 ெகாண் 	 வ தல்	 என்ற
ன் 	 ணங்களைமந்த	ஒ வைரத்	ெதன்னிந்தியா	 வ ம்	ேத னா ம்

நம 	நாயக்கைரத்	தவிர	ேவ 	யாைர ம்	கண் பி க்க யா .”

-சர்.ேக.வி.ெரட் நா 	(1928)



6.	 “தி நாயக்கரிடத்தி ள்ள	 சிறப்பான	 ணம்	 மனத்திற்ப ம்	 உண்ைமைய
ஒளிக்காமல்	ெசால் வ தான்.	தமிழ்	 நாட் ன்	எல்லா	தைலவர்கைள ம்விட
ெபரிய	தியாகி	ஆவார்.”

-கப்பேலாட் ய	தமிழர்	வ.உ.சிதம்பரம்பிள்ைள	(1928)

7.	 “ைவக்கம்வீரர்	 ஒ 	 மனிதரல்ல;	 அவர்	 எனக் 	 ஒ 	 ெகாள்ைகயாகேவ
ேதன் கிறார்”

-தி .எஸ்.	இராமநாதன்	எம்.ஏ.	பி.எல்.	 ன்னாள்	அைமச்சர்(1930)

8.	 “தமக் ச்	சரிெயன் 	 பட்டைத	வற் த் பவர்.	ச க	 சீர்தி த்தேம	 ேதாழர்
நாயக்கர்	 அவர்கள்	 ெகாள்ைகயின்	 உயிர்	 நா .	 யமரியாைத	 இயக்கத்ைத
மக்களிைடேய	ேவ ன்றச்	ெசய்தவர்”

-டாக்டர்.பி. ப்பராயன்,	 ன்னாள்	 தலைமச்சர்	அவர்கள்(1928)

9.	 “தமக் 	 நியாயெமன் 	 பட்ட	க த் கைள	அஞ்சா 	ெவளியி வதில்	தி
நாயக்கரவர்கள்	 தலிடம்	 ெபற்றவர்	 என்பைத	 ஒ வ ம்	 ம க்க ய .
சமய-ச க-அரசியல்	 ைறகளில்	 தி 	 நாயக்கர்	 ெசய் ள்ள	 தியாக ம்
ேசைவ ம்	 அவர்பட் ள்ள	 சிரமங்க ம்	 இந்நாட் ல்	 ஒ 	 நா ம்
மறக்க யாத ”

-டாக்டர்.பி.வரதராஜு 	நா ,	ஆசிரியர்	-	தமிழ்நா 	(1934)

10.	 “நம 	 ெபரியார்	 அவர்கள்	 ஒ 	 மகாத்மா	 அல்லர்.	 ஆனால்	 தாம்
நிைனத்தைதச்	 சாதிக் ம்	ஒ 	 ேநர்ைமவாதி.	அவ ைடய	அபிப்பிராயங்கள்
ஆணித்தரமானைவ.	ேநர்ைமயான	வழியில்	பா ப வார்.	காங்கிர கார க்
வார்தா	எப்ப ேயா	 -திராவிட க் 	அப்ப 	ஈேரா .	அவர்கள்	வார்தா	ேபாவ
ேபால்	 நாம்	அறி ைர	 ேகட்க	 ஈேரா 	 வ கிேறாம்.	 ெபரியார்	 தமிழ்	 நாட் ன்
உண்ைமக்	களஞ்சியம்!”

-சர்.	ஏ.	 .	பன்னீர்ெசல்வம்,	பார்.	அட்லா	(1938)

11.	 “ஈ.ேவ.	 இராமசாமி	 நாயக்கர்	 அவர்கள்	 ெவ வாக	 மதிக்கப் கின்ற	 ஒ
பார்ப்பனரல்லாத	 தைலவர்.	 தமிழ்	 நாட்ைடத்	 தனியாகப்
பிரித் விடேவண் ெமன் 	 ெவளிப்	 பைடயாகேவ	 ெசால்லிவ கிறார்.
பாகிஸ்தானத்தில்	 தல்	அைமச்சராக	இ ப்பேதா 	ஜின்னாவிற் 	எவ்வள
உரிைம	உண்ேடா	அவ்வள 	உரிைம	தமிழ்நாட் ன்	தனி	ஆட்சியில்	இராமசாமி
நாயக்க க் 	உண் ”



-சர்.சி.பி.இராமசாமி	அய்யர்	அவர்கள்,	தி வாங் ர்	 ன்னாள்	திவான்(1945)

12.	 “ெபா மக்க க் ப்	ெபரியார்	ெசய்த	ெதாண் 	மிகப்	ெபரிய .	யாகத்தின்
ெபயரால்	 ப க்ெகாைல	 தலிய	 ேக கைளச்	 ெசய்தவர்கைள	 எதிர்க்கப்
த்தர்	 ெப மான்	 ேதான்றினார்.	 தமிைழ ம்	 தமிழைர ம்	 அ ைமப்ப த்தி
வ ம்	 யநலக் ட்டத்ைத	 எதிர்க்கப்	 ெபரியார்	 அவதரித் ள்ளார்.	 அவர்
இல்லாவி ல்	 நாம்	 மிகக்	 கீழான	 நிைலயில்,	 நம்ைம	 ெவட்கமில்லாமல்
‘ த்திரன்’	 என் 	 அைழத் க்	 ெகாள்வதில்	 ெப ைம	 ெகாள் ம்
ேபைதைமயில்	இ ந்தி ப்ேபாம்.”

- ெப ம் லவர்	அ.வரதநஞ்ைசப்பிள்ைள	அவர்கள்(1944)1
13.	 “உள்ெளான் 	 ைவத் ப்	 றெமான் 	 ேப ம்	 ேபாலிப்	 ெபரியார்	 வரிைசயில்

ேசராதவர்.	 எண்ணிய	 எண்ணியாங் 	 எய் ம்	 திண்ணிய	 யற்சி ைடயார்.
ெபா 	 நலெமான்ைறேய	 ேபணித்	 தம்	 உள்ளத்தால்	 ெபாய்யாெதா ம்
ேநர்ைமயாளர்.	 தனக்ெகன	 வாழாப்	 பிறர்க் ரியாளர்.	 தமிழரின்
தன்மானக் ரல்,	 த் ணர்ச்சி,	 உள்ளக்ெகாதிப் ,	 ன்ேனற்றம்
எல்லாவற்றிற் ம்	ெபரியார்தான்	காரணம்.”

-ப மைல	நாவலர்	ச.ேசாம ந்தர	பாரதியார்,	எம்.ஏ.பி.எல்[1942]

14.	 “தி 	 ஈ.ெவ.	 இராமசாமி	 அச்சம்	 என்பைதேய	 அறியாத	 ச தாய
சீர்தி த்தவாதி.	 அந்தக்	 காலத்திேலேய	 “திராவிடநா 	 திராவிட க்ேக”
என் 	 தன்	 தலாக	 ழங்கியவர்.”

-டாக்டர்.ஏ.கி ஷ்ணசாமி,	எம்.பி.	 .	பார்.	அட்.லா.	ஆசிரியர்	-	லிபேரட்டர்.

15.	 “தமக்ெகன	 வாழா 	 பிறர்க்ேக	 வாழேவண் ெமன்ப 	 பண்ைடத்	 தமிழரின்
உயரிய	 க த்தா ம்.	 இச்சீரியக த்ைதத்	 தம்	 வாழ்நாட்களில்	 ெகாண்
அதன்ப 	 எல்லி ம்	 காைல ம்	 யெதாண்டாற்றி	 மக்கள்	 அைனவ ம்
மாயவைலயில்	 சிக்காதப ,	 உண்ைம	 அறி 	 ெகா த்தி,‘பிறப்ெபாக் ம்’
என் ம்	 யெமாழிைய	 இம்மாநிலத்தில்	 நிைலநாட் ய	 ேபரறிஞ ள்	 ஈ.ெவ.
இராமசாமி	 தல்வர்.”

-காஞ்சிபரவஸ் 	இராசேகாபாலாச்சாரியார்	பி.ஏ.,	[1939]

16.	 “ யமரியாைத	 உணர்ச்சிையத்	 தமிழ்நாட் ல்	 வக்கி	 விட்டவர்	 நாயக்கர்
ஆவார்.	 பார்ப்பனரல்லாத	 இயக்கத்திற் ப்	 த் யிர்	 அளித்த	 ெப ைம ம்
அவ க்ேக	உரிய .	இன் 	இந்தியா	 வ ம்	இந்த	இயக்கம்	ெகாண்டாடப்
ெப கின்ற .	இம்மகத்தான	ெப ைமக் 	அ கர்	நாயக்கேர.”



-ரசிகமணி. .ேக.	சிதம்பரநாத	 தலியார்.	பி.ஏ.பில்	[1929]

17.	 “ேதாழர்	இராமசாமி	நாயக்கர்	அவர்கள்	கபடமற்றவர்.	மனத்தில்	நிைனப்பைதப்
ேபசி ம்,	ேபசியவாேற	ெசய் ம்	காட் பவர்.”

-திவான்பக ர்	எஸ்.	 மாரசாமி	ெரட் யார்,	 ன்னாள்	அைமச்சர்	[1928]

18.	 “மனச்சாட்சிக் ம்	ெதாண் க் ம்	பக்தரான	நாயக்கைர	 ‘நாஸ்திகன்’	என்
ம்	அன்பர்கள்	நாஸ்திகம்	யா 	என்ேற	ெதரிந் 	ெகாள்ளவில்ைல	என்ேற

ெசால் ேவன்…	 அநீதிைய	 எதிர்க்கத்	 திறைம ம்,	 ைதரிய ம்	 அற்ற
ஏைழகளாய்ச்	 ெசாரைணயற் க்	 கிடந்த	 தமிழர்களின்	 உள்ளத்ைத,	 அ
ெதரி ம்ப 	 கலக்கிய	 பிரம்மாண்ட	 பாக்கியம்,	 நாயக்கைரப்	 ெபரி ம்
ேசர்ந்ததா ம்.	அப்பப்பா!	நாயக்கரின்	அழ ப்	பிரசங்கத்ைத,	ஆணித்தரமான
ெசாற்கைள,	 அணிஅணியாய்	 அலங்காரம்	 ெசய் ம்	 உவமானங்கைள,
உபகைதகைள,	 அவர 	 ெகாச்ைசவார்த்ைத	 உச்சரிப்ைப,	 அவர
வர்ணைனைய,	 உடல்	 ப்ைபப்	பார்க்க ம்	 ேகட்க ம்,	ெவ ரத்திலி ந்
மக்கள்	 வண் கள்	 ெமாய்ப்ப 	 ேபால	 வந் 	 ெமாய்ப்பார்கள்.	 அவர்
இயற்ைகயின்	 தல்வர்!	மண்ைண	மணந்த	மணாளர்!	மண்ேணா 	மண்ணாய்
உழ ம்	மாந்தர்க க் 	நாயக்கரின்	பிரசங்கம்	ஆகாயகங்ைகயின்	பிரவாகம்
என்பதில்	 சந்ேதகம்	 இல்ைல.	 ெசய்யேவண் ம்	 என் 	 ேதான்றியைதப்ேபால,
தமிழ்	 நாட் ல்	 ேவ 	 எவரிட ம்	 காணப்ெப வதில்ைல.	 தமிழ்	 நாட் ன்
வ ங்காலப்	 ெப ைமக் 	 நாயக்கர்	 அவர்கள்	 ன்ேனா ம்	 பிள்ைள;

வன்.”

-வ.ரா.	1933-இல்	‘காந்தி’	இதழில்	எ திய .

19.	 “சாதாரணமாக	 இராமசாமியா ைடய	 பிரசங்கங்கள்	 ன்
மணிேநரத்திற் க்	 ைறவ 	 கிைடயா .	 இந்த	 அம்சத்தில்	 ெதன்னாட்
இராமசாமியார்	 வடநாட் ப்	 பண் த	 மாளவியாைவ	 ஒத்தவராவார்.	 ஆனால்
இ வ க் ம்	 ஒ 	 ெபரிய	 வித்தியாசம்	 உண் .	 பண் தரின்	 பிரசங்கத்ைத
அைரமணி	 ேநரத்திற் ேமல்	 என்னால்	 உட்கார்ந் 	 ேகட்க யா .	 ..
இராமசாமியார்	 தம 	 ேபச்ைச	 எவ்வள தான்	 நீட் னா ம்	 அவ ைடய
ேபச்சில்	 அ ப் த்	 ேதான் வேத	 இல்ைல.	 அவ்வள 	 ஏன்?	 தமிழ்	 நாட் ல்
இராமசாமியாரின்	 பிரசங்கம்	ஒன் மட் ம்தான்	என்னால்	 ன் 	மணிேநரம்
உட்கார்ந் 	 ேகட்க ம்	 என் 	 தயங்காமல்	 ேவன்…	 அவர்	 உலக
அ பவம்	 என் ம்	 கலாசாைலயில்	 ற் ணர்ந்த	 ேபராசிரியர்	 என்பதில்
சந்ேதகமில்ைல.	 எங்கி ந் தான்	 அவ க் 	 அந்தப்	 பழெமாழிக ம்,
உபமானங்க ம்,	 கைதக ம்,	 கற்பைனக ம்	 கிைடக்கின்றனேவா
நானறிேயன்.



தாம்	 உபேயாகிக் ம்	க ம்ெசாற்கள்	எல்லாம்	ெசந்தமிழ்ச்	ெசாற்கள்தாமாெவன்
நாயக்கர்	 சிந்திப்பதில்ைல.	 எ வாய்	 பயனில்ைலகள்,	 ஒ ைம	 பன்ைமகள்,
ேவற் ைம கள்	 தலியைவ	 பற்றி ம்	 கவைலப்ப வதில்ைல.	 ஆனால்	 தாம்
ெசால்லிவ ம்	விஷயங்கைள	மக்களின்	மனத்ைதக்	கவ ம்	 ைறயில்	ெசால் ம்
வித்ைதைய	 அவர்	 நன்கறிவார்.	 அவர்	 ம்	 உதாரணங்களின்	 சிறப்ைபேயா
ெசால்லேவண் வதில்ைல.

இராமசாமியாரின்	 பிரசங்கம்	 பாமரமக்க க்ேக	 உரிய 	 என் 	 சிலர்	 ெசால்லக்
ேகட் க்கின்ேறன்.	 பாமரமக்கைள	 வசப்ப த் ம்	 ஆற்றல்,	 தமிழ்	 நாட் ல்
ேவெறவைர ம்விட	அவ க் 	அதிகம்	 உண் 	என்பதில்	சந்ேதகமில்ைல.	ஆனால்
இதிலி ந் 	அவ ைடய	பிரசங்கம்	ப த்தவர்க க் ச்	 ைவக்கா 	என் 	
ெசய்தல்	ெப ந்தவறா ம்.	என்ைனப்	ேபான்ற	அைர ைறப்	ப ப்பாளர்கேளயன்றி.2

ம்	 ப த் த்	 ேதர்ந்த	 பி.ஏ.,	 எம்.ஏ.,	 பட்டதாரிக ம்	 ட	 அவ ைடய
பிரசங்கைளக்	 ேகட் 	 மகிழ்ந்தி க்கிறார்கள்.	 அவ ைடய	 விவாதத்	 திறைம
அபாரமான .	 “இவர்	 மட் ம்	 வக்கீலாக	 வந்தி ந்தால்	 நாெமல்லாம்	 ஓ
எ த் க்ெகாள்ள	 ேவண் ய 	 தான்”	 என் 	 ஒ 	 பிரபல	 வக்கீல்	 நண்பரிடம்
றியைத	 நான்	 ஒ 	 சமயம்	 ேகட்ட ண் …	 உபேயாகமற்ற	 வாதங்க ம்	 அவர்

வாயில்	உயிர்ெபற் 	விளங் ம்.	இதற் 	ஓர்	உதாரணம்;	அந்தக்	காலத்தில்	நாயக்கர்
அவர்லள்	 மா தல்	 ேவண்டாதவராக	 விளங்கியேபா ,	 சட்டசைபப்
பிரேவசிதத் க் 	 விேராதமாகப்	 பலபிரசங்கள்	 ரிந்தார்.	 அப்ேபா 	 அவர்
றியவாதங்களில்	ஒன் 	சட்டசைபப்பிரேவசத்தினால்	 வீண்	 பணச்ெசல 	 ேந ம்

என்ப .

“ஒ 	ஜில்லாவில்	 மார்	30,000	வாக்காளர்கள்	இ ப்பார்கள்.	அேபட்சகராக	நிற்பவர்
இவர்க க் 	 30,000	 ‘கார்டாவ ’	 ேபாட	 ேவண் ம்.	 தபால்	 ைறக் 	 இதனால்
நல்ல	 வ வாய்.	 இத் டன்	 ேபாதா .	 இந்த	அேபட்சகர்	 இறந் 	 விட்டதாக	 எதிர்
அேபட்சகர்	 ஒ வதந்திையக்	 கிளப்பிவி வார்.	 “நான்	 இறக்கவில்ைல
உயி டன்தான்	இ க்கிேறன்”	என் 	ம ப ம்	30,000	கார் 	ேபாடேவண் ம்”.

நாயக்கரின்	 இந்த	 வாதத்தில்	 அர்த்தேம	 இல்ைல	 என்
ெசால்லேவண் வதில்ைல.3	 அ ம்	 எ த்தில்	 பார்க் ம்ேபா 	 ெவ ம்
தர்க்கமாகேவ	காணப்ப கிற .	ஆனால்	அப்ேபா 	நாயக்கரவர்கள்	 ம்ேபா

நா ம்	இன் ம்	 4,000	மக்க ம்	ஒவ்ெவா 	வாக்கியத் க் 	ஒ ைற	 ‘ெகால்’
என் 	சிரித் 	மகிழ்ந்ேதாம்“.

-கல்கி	[1931-இல்	‘ஆனந்தவிகடன்’	இதழில்	எ தப்பட்ட .]

20.	 “ெபர்னார்ட்ஷா	தம்	மனத்திற்பட்ட	எைத ம்	பயப்படாமல்	ெசால்வார்;	அறி க்
சரிெயன் 	 ேதான்றியைத	 ெவளிப்பைடயாகக்	 வார்.	 எவ ைடய



ேபாற் தைல ம்,	 ற் தைல ம்	 ெபா ட்ப த்தாமல்	 ேபசிவி வார்.
இப்ப த்தான்	 ெபரியா ம்	 தமக் ச்	 சரி	 என் 	 ேதான் ம்	 எவ்வித

க்க த்தாக	 இ ந்தா ம்	 பிற க் 	 எப்ப யி க் ம்	 என்பைதச்	 சிறி ம்
சிந்திக்காமல்	 மிகத்	 ணிேவா 	 றிவி வார்.	 இவ்வைகயில்	 இவைரத்
‘தமிழ்நாட் 	ெபர்னார்ட்ஷா’	என் 	 றலாம்.

உலகிேலேய	ஒேர	ஒ 	சாக்ர ஸ்;	ஒேர	ஒ த்தர்;	ஒேர	ஒ 	மார்ட் ன் தர்;	ஒேர
ஒ 	 அப் ல்லா;	 ஒேர	 ஒ 	 கமால்	 பாட்சா,	 ஒேர	 ஒ 	 ெபர்னாட்ஷா,	 ஒேர	 ஒ
இராமசாமிப்	ெபரியார்தான்	ேதான்ற ம்.”

-தமிழ்ப்பண் தர்	சாமி-சிதம்பரனார்[1939]

21.	 “ப த்தறி த்	தந்ைத	ெபரியாரின்	நாவன்ைம ம்,	எ த் வன்ைம ம்	அபாரம்.
அ 	மட் மா?	அஞ்சாைமைய	ெவ திறைம டன்	ஆ ம்	திறைம	ெபற்றவர்
ெபரியார்.	எத்தைனேயா	மகத்தான	காரியங்கைளச்	சாதித்தி க்கிறார்.”

-நைகச் ைவ	மன்னர்	என்.எஸ்.கி ஷ்ணன்	[1947]

இன் ம்	 பலர்	 தந்ைதயவர்களின்	 ெப ைமையப்	 ேபசி ள்ளனர்.	 பிற
மாநிலப் கழ்க ம்	உண் .

அலர்	காலத்தில்	வாழ்ந் ,	அவேரா 	பழகி,	அவர்	ெகாள்ைகையப்	பரப் ம்	நம் டன்
உள்ள	நாரா.	நாச்சியப்பன்	பாடல்களில்	சில:

சாதியால்	மதத்தால்	பார்ப்பான்
சாதியினால்	ேசர்ந்த	இந்
நீதியால்	 ட	பக்தி
நிைறவினால்	ேகட் 	 க் ம்
ேபாதிேல	தன்மா	னத்ைதப்
கட் தற்	ெகன் 	வந்த
ேசாதியாய்ப்	ஈேராட்	டண்ணல்
ேதான்றினார்	தமிழர்	நாட் ல்.

ஆரியத்தின்	ைவரி	யாகி
அதனாலாம்	தீைம	நீக்கப்
ேபாரியக் ம்	வீரன்!	எங்கள்
ெபான்னாட் த்	தந்ைத!	மிக்க
சீரியற்றித்	தமிழ	கத்தார்
சிறப் ற	ேவதன்	மானப்
ேபரியக்கம்	கண்ேடாேன!	நல்ல



ெபரியார்ஈ	ேராட் த்	தாத்தா!4

ைர:	 என்	 ேபச் க க் 	 ல	 மனிதராக	 இ க் ம்	 நாயக்கர்	 வாழ்க்ைகக்
றிப் கைள ம்	 அவர 	 ேதாற்றத்ைதப்	 பற்றி ம்	 இன் 	 விளக்கப்ெபற்ற .

ெமாழிபற்றிய	ேதாற்றம்	வரலாற் 	அ ப்பைடயில்	விளக்கப்ெபற்ற .	அ த் 	இதன்
அ ப்பைடயில்	 எ 	 தமிழ்	 என்ப 	 ெதளிவாக்கப்	 ெபற்ற .	 பலகால	 உைழப் தான்
ெமாழியாக	அைமந்த 	என் 	 ட்டப்ெபற்ற .	ெமாழி	ஆராய்ச்சியில்	ெதய்வக்
ெபரியரால்	 ெவ க்கப்ெபற்ற 	 என் ம்,	 ைளயின்	 வளர்ச்சி	 காரணமாகத்தான்
ெமாழி	 வளர்ந்த 	 என் ம்	 றி	 கிளியின்	 ேபச்சில்	 ைளயின்	
ெசயற்படாததால்	அதன்	 ேபச் 	ெவற்ெறாலியாகேவ	 உள்ள 	என் 	சான் 	காட்
விளக்கப்ெபற்ற .	 இவற்றின்	 அ ப்பைடயில்	 தந்ைத	 ெபரியாரின்	 ெமாழிபற்றிய
சிந்தைனகள்	 ேநாக்கப்	 ெப தல்	 ேவண் ம்	 என் 	 ெசால்லப்ெபற்ற .	 தமிழ்க்
கவிஞர்கள்	தமிழ்	ெமாழிையப்	 கழ்வ ேபால	ேவ 	எந்தெமாழிகைள ம்	அந்தந்த
ெமாழிக்	கவிஞர்கள்	 கழவில்ைல	என்ப 	விளக்கப்	ெபற்ற .	ெபரியார்	தமி க்
ஆதர 	த வதன்	காரணம்	விளக்கப்ெபற்ற ,	அவர்தம்	வாய்ெமாழியாகேவ.	தமிழ்
தைலெய க்காமல்	 ெசய்த 	 அதன்	 இலக்கியங்கள்தாம்	 என்ப 	 ெபரியாரின்
க த் 	 என்ப 	 சான் க டன்	விளக்கப்	 ெபற்ற .	 தமிழர்	வாழ்வில்	ஆங்கிலம்
இன்றியைமயாைமைய	 தந்ைதயவர்கள்	 மிக ம்	 வற் த் கிறார்கள்	 என்ப
ெதளி த்தப்	 ெபற்ற .	அர தன்	 ரண்பட்ட	 ெகாள்ைகைள	 மாற்றிக்	 ெகாள்ள
ேவண் ம்	 என்பைத	 என்	 க த்தாகக்	 காட் ேனன்.	 சம்ஸ்கி தம்	 இ ெமாழிக்
கல்வித்திட்டம்	 அ லில்	 உள்ள	 தமிழ்நாட் ற் த்	 ேதைவ	 இல்ைல	 என்ப 	 ட்டப்
ெபற்ற .5	பள்ளி,	கல் ரிக்	கல்வித்திட்டத்தில்	இந்தி	இடம்	ெபறக் டா 	என்
தந்ைதயவர்கள்	 ேபச்சா ம்	 ைகயாண்ட	 எதிர்ப் பற்றி	 விவரங்க டன்
விளக்கப்ெபற்ற .	 இந்தித்	 திணிப் பற்றி	 ெபரியார்	 அவர்களின்	 சிந்தைனகள்
கட்டப்ெபற்றன.	தமிழ்ெமாழியாராய்ச்சியில்	தமிேழ	 ேகரளம்,	கர்நாடகம்,	ஆந்திரம்
என்ற	 இடங்களில்	 ேபசப்ப்ற்ற 	 என் ம்	 இடவைகயால்	 தமிழின்	 ெபயேர
மைலயாளம்,	 கன்னடம்,	 ெத ங் 	 என்பதாக	 வழன்ஹ்கப்ெபற்ற 	 என்ப
ெபரியாரின்	 க த்தா ம்	 என் ம்	 காட்டெபற்ற .	 எ த் ச்சீர்த்தி த்தேம
தந்ைதயவர்கள்	 தமிழ்	 எ த் வ வ	 மாற்றத்தில்	 ெப ம்ம்பங்கா ம்	 என்ப
கட்டப்ெபற்ற .	 அறிஞர்	 ழந்ைதசாமியின்	 க த் ம்	 தரப்	 ெபற்ற .
தமிழ்ப் லவர்கள்பற்றி	 ெபரியா க் ம்	 நல்ல	 அபிப்ராயம்	 இல்ைல	 என்பைத ம்
காட் ேனன்.	இ பற்றி	என்	க த்ைத ம்	உங்கள்	 ன்	ைவத்ேதன்.

இலக்கியம்பற்றி	அய்யா	அவர்கள்	கம்பராமாயணம்,	சீவசிந்தாமணி,	சிலப்பதிகாரம்
ேபான்றவற்ைற	 ஒ க் வ 	 உகந்ததாக	 இல்ைலெயன் ம்,	 பன்ென ங்காலமாக
தமிழர்களின்	 மர ச்ெசல்வமாக	 வந்தவற்ைற	 ஒ க்கித்தள் வ 	 அறி ைடயன
அல்ல	 என் ம்;	 கம்பராமாயணத்ைத	 ‘காமத் ப்பால்’	 என் 	 ெசால் வ
ெபா த்தமன் 	என் ம்	இலக்கியங்களில்	வ ம்	நிகழ்ச்சிகள்	 ைவயின்பாற்ப ம்



என் ம்	 விளக்கிேனன்.	 ைவ	 இலக்கணத்தின்பால்	 அய்யா	 அவர்கள்	 தனிக்
க த்திைனச்	 ெச த்தவில்ைல	 என்ப 	 என்	 க த் 	 என் 	 றிப்பிட்ேடன்.
தி க் றைள	விரிவாகப்	ேபாற் ம்	அய்யா	அவர்கள்	சிலம் ,	சிந்தாமணி,	ேமகைல
ேபான்ற	 காவியங்கைள	 ெவ ப்ப 	 வி ம்பத்தக்கதன் 	 என் ம்	 றிப்பிட்ேடன்.
இங்ஙனமாக	இன்ைறய	ெபாழி 	அைமந்த .

கடந்த	 பல்லாண் களாக	 ைசவம்,	 ைவணவம்,	 சமணம்,	 ெபளத்தம்	 ேபான்ற
சமயங்கைள ம்	 இைறவைன	 அ ப்பைடயாகக்	 ெகாண்ட	 பக்தி
இலக்கியங்கைள ம்	ப த் ம்	ஆய்ந் 	எ தி ம்	வந்த	அ ேய க் 	இைறம ப் க்
ெகாள்ைகேய	தம 	 றிக்ேகாளாக்க	ெகாண்ட	தந்ைத	ெபரியார்	சிந்தைனகைளப்
ேபச	 வாய்ப் 	 அளித்த	 டாக்டர்	 இரா.	 தாண்டவ க் ம்,
பல்கைலக்கழகத்தின க் ம்	 றிப்பாகப்	ெபரியார்	ெகாள்ைகயின்	சார்பாக	 உள்ள
ைணேவந்தர்	 டாக்டர்	ெபான்.	 ேகாதண்டராமன்	அவர்கட் ம்	என்	அன் 	கலந்த

நன்றி	 என் ம்	 உரிய .	 எண்பத்ைதந் 	 அகைவையக்	 கடக் ம்	 நிைலயி ள்ள
அ ேயன்	என் ைடய	கல் ரி	வாழ்க்ைகயில்	 (ஐந் 	ஆண் கள்)	தந்ைதயாரின்
ேபச்ைச	வி ப் டன்	 ேகட்டவன்;	அதன்பிற 	அவர்	மைற ம்	வைரயில்	ெந ங்கிப்
பழகியவன்.	 இந்த	 நீண்டகால	 அ பவத்தில்	 என்	 மனம்	 ெதளிவான	 நிைலயில்
உள்ள ;	அ தி	 நிைலைய	 எட் ம்	 நிைலயில்	 உள்ள .	 இப்ேபா 	அ ேய க்
இராமா சர்,	இராமலிங்க	அ கள்,	தா மான	அ கள்,	இராமகி ஷ்ண	பரமஹம்சர்,
நால்வர்களில்	 றிப்பாக	 நா க்கரசர்,	 மணிவாசகர்	 ஆகிேயா டன்	 தந்ைத
ெபரியார்	 அவர்க ம்	 ேசர்கின்றார்	 என்ப 	 என்	 க த் .	 அப்பர்	 வாமிகள்,
வள்ளலார்	இவர்கள்	பைடப்பில்	ெபரியார்	க த் கைளக்	காணலாம்.	அண்ைமயில்
தி 	 இராம.	 வீரப்பன்	 (எம்.ஜி.ஆர்.கழகத்	 தைலவர்)	 ‘வள்ளலார்	 ெமன்ைமயாகச்
ெசான்னவற்ைறேய	ெபரியார்	வன்ைமயாகச்	ெசான்னார்’	என் 	 றிய 	 ேபான்ற
க த்ைதக்	 ெகாண்டவன்	அ ேயன்.	 இராமா சர்	 வாழ்ைவ ம்	 தந்ைத	 ெபரியார்
வாழ்ைவ ம்	 இ வர்தம்	 க த் கைள ம்	 ஒ 	 ேசரைவத் 	 ஒப்பி ங்கால்
இ வ ம்	மானிட	இனத்தின்	ேமம்பாட் க்காகப்	பணியாற்றிய	ெபரியார்கள்	என்ப
எனக் த்	 ெதளிவாகின்ற .	ஆகேவ	இராம சேர	 ெபரியாராகப்	 பிறந் ள்ளாேரா-
ம அவதாரேமா	என் 	 நிைனக்கத்ேதான் கிற .	ெபரியா ம்	தம்	இைறம ப் க்
ெகாள்ைக லம்	 உ வமற்ற	 பரம்ெபா ைளக்	 (Transcendent	 Universal	 Reality)
கண்டவர்	என்பதாக	எனக் ப்	 லப்ப கின்ற .	மக்கள்	வழங் ம்	கட ைளப்பற்றிக்
ைற	 றினாேரயன்றி	 தாம்	 மனத்தில்	 ெகாண் ள்ள	 கட ைளப்பற்றிக்
றிப்பிட் ப்	 ேபசவில்ைல.	 அவர்	 அ தி	 நிைலயில்	 இ ந்ததாகேவ	 எனக் த்

ேதான் கிற .

##பின்னிைணப் -1

சவகர்லால்	ேந 	மைறந்த	ேபா 	அவர்	நிைனவாக	ேந 	அவர்கைளப்	பற்றி	அறிஞர்



க த் கைளத்	திரட் 	‘இந்தியப்	ேபெராளி’	என்ற	தைலப்பில்	 லாக	ெவளியிட்ட
கழகம்.	அங்ஙனேம	அறிஞர்	அண்ணா	 மைறந்தேபா 	அம் ைறயில்	 ெதா த்
‘தமிழ்ப்	 ேபெராளி’	 என்ற	 தைலப்பில்	 ெவளியிட்ட .	 தந்ைத	 ெபரியார்	 மைற
நிைனவாக	 இங்ஙனேம	 ஒ ல்	 ெவளிவரத்	 திட்டமிட்ட 	 கழகம்.	 ஆனால்
எக்காரணத்தாேலா	 ல்	 ெவளிவரவில்ைல.	 அதற் 	 கழகம்	 ேவண் யப
18.2.1974இல்	தந்ைத	ெபரியாைரப்பற்றி	எ திய	 றிப் 	இ :

“தம் கழ்	நிறீஇத்	தாம்	மாய்ந்த	ெபரியார்”
(ேபராசிரியர்	டாக்டர்	ந. ப் ெரட் யார்,	தமிழ்ப்	ேபராசிரியர்,

ைறத்	தைலவர்,	தி ேவங்கடவன்	பல்கைலக்	கழகம்,	தி ப்பதி)

தமிழ்	 	 நல் லகில்,	 ெப ைம ட ம்	 க ட ம்	 வாழ்ந் 	 கைழ	 மட் ம்
இம்மண் லகில்	 நிறத்தி	 விட் ப்	 ெபான் ல 	 க்கவர்	 தந்ைத	 ெபரியார்
அவர்கள்.	 ‘மகாத்மா’	 என்ற	 ெபயர்	 காந்திய களின்	 ெபய டன்	 ன்ெனாட்டாக
நிைலத் 	நிற்ப 	 ேபால்	 ‘ெபரியார்’	என்ற	ெபய ம்	 ‘இராமசாமி’	என்ற	ெபய டன்
ன்ெனாட்டாக	 நிைலத் 	 நிற்கின்ற .	 ‘மகாத்மா’	 என்றாேல	 காந்திைய

நிைன ட் ம்;	 ‘ெபரியார்’	 என்றாேல	 ஈேராட் 	 அண்ணைல	 நிைன ட் ம்.
‘ெபயர்மாற்றம்’	 நிைறந்த	 தமி லகில்	 ெபயர்	 மாற்றமின்றித்	 திகழ்ந்தவர்	 ெபரியார்
ஈ.ெவ.ரா.	 அவர்கள்.	 ெபரியாழ்வாைர	 ‘விட் சித்தன்’	 என் 	 ெசால்வ 	 மர .
அங்ஙனேம	 தந்ைத	 ெபரியாைர	 ‘இராமசித்தன்’	 என் 	 ெசால்லி	 ைவக்கலாம்.
ன்னவர்	 ‘விட் ைவ’	 ேநசித் ப்	 ேபாற்றியவர்.	 பின்னவர்	 ‘இராமைன’
சித் ப்ேபாற்றியவர்.	 இ ேவ	 இவர்தம் ள்	 ேவ பா .	 ைவதாைர ம்

வாழைவப்பவன்	 இைறவன்	 என்ற	 க த் 	 உண்ைமயாக	 இ ப்பின்
இராமசித்த க் ம்	 தி நாட் ல்	 இட ண் .	 இராமபக்தனாகிய	 மா தியின்
தி நாளன் 	 (ஞாயி )	 ெபரியார்	 அமரரானைமேய	 இதைனக்	 றிப்பாகப்
லப்ப த் வதாகக்	ெகாள்ளலாம்.

‘ெபரியாைரத்	 ைணக்ேகாடல்’	 என்ற	 ஓர்	 அதிகாரம்	 ‘தி க் றள்	 அரசியல்
ப தியில்’	 உள்ள .	 அரச க் ப்	 ெபரியார்	 ைணயின்	 இன்றியாைமைய
வற் த் வ 	 அப்ப தி.	 வள் வத்தின்	 இந்த	 உண்ைமைய	 அறிந்ேதா
அறியாமேலா	 அவைரத்	 ைணயாகக்	 ெகாண் 	 கட்சித்தைலவர்க ம்,
ஆட்சித்தைலவர்க ம்,	கல்வித் ைற	நி ணர்க ம்,	பிற ம்	இவர 	நட்பிைன ம்,
ஆசிைய ம்	 ெபற்ேற	 இ ந்தனர்	 என்ப 	 நா 	 நன்கறிந்த	 உண்ைம.
ெகாள்ைகயளவில்	 எதிர்த் வங்களில்	 நிற்ப ேபால்	 ேதான் ம்	 ‘இராஜாஜி’
அவர்க ம்	 ெபரியார்	 அவர்க ம்	 ட	 தனிப்பட்ட	 மனித	 உறவில்	 உள்ளன் டன்
பழகினர்	 என்பைத	 இ வர்	 மைறந்த	 நாள்	 நிகழ்ச்சிக ம்	 உலகிற்
உணர்த்திவிட்டன.	‘சிதம்பர	ரகசியம்’	ேபால்	இ ந் 	வந்த	இ வர்	நட்ைப ம்	அைவ
அைனவர்க் ம்	 ெதளிவாக்கி	 விட்டன.	 ‘உணர்ச்சிதான்,	 நட்பாங்	 கிழைம	 த ம்’



என்ற	வள் வத்ைத	இவர்தம்	ஆ யிர்	நட்பால்	நா 	நன்கறிந் 	ெகாண்ட .

தந்ைத	 ெபரியார்	 மிக ம்	 கண் ப்பானவர்;	 உைழப்ைப	 வற் த் பவர்.	 ஆனால்
அன் ம்	 பண் ம்,	அடக்க ம்	 சீல ம்,	 ேநர்ைம ம்	ஒ ங் ம்	 நிைறந்த	 உயர் ணச்
ெசம்மல்.	 தம்	 க த் கைள	 மைறக்காமல்,	 விளக்ெகண்ெணய்	 கலக்காமல்,
ணி டன்	 எ த் க்	 பவர்.	 தம்	 வாழ்வின்	 ெதாடக்க	 காலத்திேலேய

நாட் த்தைலவர்க டன்	 ெந ங்கிய	 ெதாடர் 	 உண் ;	 நாட் த்ெதாண் ம்
இவ க் 	 நிைறந்த	 பங் 	 உண் .	 ம விலக் ,	 தீண்டாைம,	 நாட் ப்பற் ,
கட ட்ெகாள்ைக,	 சமய	 நம்பிக்ைக,	 கல்வி,	 எ த் ச்சீர்தி த்தம்,
சினிமாத்ெதாழில்	 தலிய	 ைறகளிெளல்லாம்	 இவ க்ெகனத்	 தனி	 த்திைர
உண் .	சிக்கனத்தால்	ேசர்த்த	நிதி	இவர்	ெபயரால்	அைமந்த	கல்வி	நி வனங்கள்,
அறக்கட்டைளகள்	வ வில்	நாட் க் 	நன் 	பயன்பட் 	வ கின்றன.	நிைற	வாழ்
வாழ்ந்த	தந்ைத	ெபரியாரின்	நிைன ம்	 க ம்	தமிழ்	ெநஞ்சங்களில்	என்ெறன் ம்
நிைலத் 	நிற் ம்.

‘உள்ளத்தால்	ெபாய்யா	ெதா கின்	உலகத்தார்
உள்ளத் 	ெயல்லாம்	உளன்’	( றள்	-	294)

என்ற	வள் வரின்	இலக்கணத்திற் 	இலக்கியமாகத்	திகழ்பவர்	தந்ைத	ெபரியார்
அவர்கள்.	அவர்தம்	 கழ்	நீ 	நின் 	நில வதா ம்.
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ைண	 ல்	பட் யல்

சிதம்பரனார்,	சாமி:
தமிழர்	தைலவர்-1939	(11ம்	பதிப் )

தந்ைத	ெபரியார்:
ெபரியாரின்	 ரல்	( ல்ைலப்	பதிப்பகம்)

தந்ைத	ெபரியார்:
வாழ்க்ைக	ஒப்பந்தம்	(1999)

கண்ணன்.	மா:
ெபரியார்	கணினி-1	(1998)
ெபரியார்	கணினி-2	(1998)
ெபரியாரியல்-4	கைல	(1993)
ெபரியாரியல்-5	தாம்	(1998)



ெபரியாரின்	 ட் க்	கைதகள்	(1998)
ெபரியாரின்	பழெமாழிகள்	(1998)

நாச்சியப்பன்.	நாரா:
ஈேராட் த்	தாத்தா	(1995)

பழநி. :
வீரமணியின்	பதில்கள்	(1997)-	( ல்ைலப்	பதிப்பகம்)

வி தைல:
தந்ைத	ெபரியார்-121ஆவ 	ஆண் 	பிறந்தநாள்	விழா	மலர்

வீரமணி.	கி:
ெபரியார்	களஞ்சியம்

Periyar:
An	Anthology	ெதா தி-1	(1992)	கட ள்	(1997)
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85	 அகைவையக்(பிறப் :	 27.8.1916)	 கடந்த	 நிைலயி ள்ள	 இந் லாசிரியர்
பி.எஸ்.சி.,	எம்.ஏ.,	எல். ,	வித் வான்,	பிஎச். .,	 .லிட்	பட்டங்கள்	ெபற்றவர்.

ஒன்பதாண் கள்	 ைற ர்	 உயர்	 நிைலப்பள்ளி	 நி வனர்,	 தைலைம
யாசிரியராக ம்	(1941-50),	காைரக் 	அழகப்பா	ஆசிரியர்	பயிற்சிக்	கல் ரியில்
தமிழ்ப்	 ேபராசிரியர்	 -	 ைறத்	தைலவராக ம்	 (1950-60),	 பதிேன 	ஆண் கள்	 -
தி ேவங்கடவன்	 பல்கைலக்	 கழகத்தில்	 நி வனர்,	 ேபராசிரியர்	 -
ைறத்தைலவராக ம்	(1960-77)	பணியாற்றி	ஓய் 	ெபற்றவர்.

1978	 சனவரி	 14இல்	 ெசன்ைனயில்	 ேயறிப்	 பதிைனந் 	 மாதங்கள்	 (1978
பிப்பிரவரி	 -	 ஜூன்	 1979)	 தமிழ்க்	 கைலக்	 களஞ்சியத்தின்	 தன்ைமப்
பதிப்பாசிரியராகப்	 பணியாற்றியவர்.	 தி ப்பதி	 தி ேவங்கடவன்	 பல்கைலக்
கழகத்தின்	 தமிழ்த் ைறயில்	 ன் 	 மாதங்கள்	 மதிப்பியல்	 ேபராசிரியராக ம்,
1989	 ேம	 தல்	 1990	அக்ேடாபர்	 ய	 18	திங்கள்	தஞ்ைசத்	தமிழ்ப்	 பல்கைலக்
கழகம்	 -	 காஞ்சித்	 தத் வ	 ைமயத்தில்	 தைகஞராக ம்	 பணியாற்றி,	 1200
பக்கத்தில்	 ‘ைவணவச்	 ெசல்வம்’	 என்ற	 ஒ 	 ெபரிய	 ஆய் 	 ைல	 உ வாக்கி
வழங்கியவர்.	 தற்ப தி	 1995இல்	 575	 பக்கத்தில்	 ெவளி	 வந் ள்ள .
இரண்டாவ 	ப தி	அச்ேச ம்	நிைலயில்	உள்ள 	(த.ப.க.	ெவளியீ ).	1986	 தல்
ெசன்ைனப்	 பல்கைலக்கழகத்	 தமிழ்	 இலக்கியத்	 ைறயில்	 மதிப்பியல்



ேபராசிரியராக	 (வாழ்நாள்	 வைர) ம்	 இ ந் 	 வ பவர்.	 ஆய் 	 மாணவர்கட்
வழிகாட் யாக ம்	இ ப்பவர்.	 1996-பிப்ரவரி	 தல்	 ெசன்ைனப்	 பல்கைலக்கழகத்
ெதற் 	 ெதன்கிழக் 	 ஆசிய	 நா களின்	 மர 	 வழிப்	 பண்பாட் 	 நி வனத்தில்
மதிப்பியல்	இயக் நராக ம்	பணியாற் பவர்.

நாலாயிரத்	 திவ்வியப்	 பிரபந்தத்தில்	 நம்மாழ்வார்	 தத் வத்ைத	 ஆய்ந் 	 டாக்டர்
(பி.எச் .,)	 பட்டம்	 ெபற்றவர்.	அந்த	ஆய் 	 ல்	ஆங்கிலத்தில்	 940	 பக்கங்களில்
தி ேவங்கடவன்	 பல்கைலக்	 கழக	 ெவளியீடாக	 ெவளிவந் ள்ள .	 எம்.ஃபில்.,
பி.எச். .,	 மாணாக்கர்கைள	 உ வாக்கியவர்.	 தமிழி ம்	 ஆங்கிலத்தி ம்	 பல
ஆய் க்	 கட் ைரகைள	 ெவளியிட்டவர்.	 ெப ம்பா ம்	 இைவ	 ல்	 வ வம்
ெபற் ள்ளன,	 ெபற் ம்	 வ கின்றன.	 தவிர,	 ஆசிரியம்,	 கல்வி	 உளவியல்	 (5),
இலக்கியம்	(22),	சமயம்,	தத் வம்	(35),	வாழ்க்ைக	வரலா ,	தன்	-	வரலா 	(13),
திறனாய் 	 (21),	 அறிவியல்	 (20),	 ஆராய்ச்சி	 (6),	 ஆக	 122	 ல்கைள
ெவளியிட்டவர்.

இவர்தம்	அறிவியல்	 ல்க ள்	 ன் ம்,	சமய	 ல்க ள்	நான் ம்	தமிழக	அர ப்
பரி கைள ம்,	 அறிவியல்	 ல்க ள்	 ஒன் 	 ெசன்ைனப்	 பல்கைலக்	 கழகப்
பரிசிைன ம்,	அறிவியல்	 ல்க ள்	ஒன் 	தமிழ்	வளர்ச்சிக்	கழகப்	பரிசிைன ம்
ஆக	10	 ல்கள்	பரி கள்	ெபற்றன.

இவர்தம்	 அறிவியல்	 ல்கைளப்	 பாராட் க்	 ன்றக் 	 தி வண்ணாமைல
ஆதீனம்	‘அ ங்கைலக்ேகான்’	என்ற	வி திைன ம்	(1968),	ைவணவ	 ல்கைளப்
பாராட் ப்	 பண் ட் 	 ைவணவ	 மாநா 	 ‘ஸ்ரீசடேகாபன்	 ெபான்ன ’	 என்ற
வி திைன ம்	 (1987),	 தமிழ்ப்பணிையப்	 பாராட் த்	 தமிழக	 அர 	 ‘தி .வி.க.’
வி திைன ம்	 (10,000	ெவண்ெபாற்கா கள்	 -	 1987),	இவர்தம்	தமிழ்ப்பணிையப்
பாராட் 	 ம ைர	 காமராசர்	 பல்கைலக்	 கழகம்	 ‘தமிழ்ப்	 ேபரைவச்	 ெசம்மல்’	 என்ற
வி திைன ம்	 (1991),	 இராஜா	 சர்	 அண்ணாமைலச்	 ெசட் யார்	 அறக்கட்டைள
கல்வி,	 இலக்கியம்,	 அறிவியல்	 என்ற	 ன் 	 ைறகளில்	 இவர்தம்	 பணிையப்
பாராட் 	‘இராஜா	சர்	 த்ைதயேவள்’	வி திைன ம்	(50,000	ெவண்	ெபாற்கா கள்
-	 1994),	 இவர்தம்	 கம்பன்	 பணிையப்	 பாராட் ச்	 ெசன்ைனக்	 கம்பன்	 கழகம்
‘ேபராசிரியர்	 இராதாகி ஷ்ணன்’	 வி திைன ம்	 (1994	 -	 1000
ெவண்ெபாற்கா கள்),	ெசன்ைன	ஆழ்வார்கள்	ஆய் 	ைமயம்	இவர்தம்	ைவணவ
ெவளியீ கைளச்	சிறப்பிக் ம்	 ைறயில்	 ‘ஸ்ரீ	இராமா ஜர்’	வி ைத ம்	 (1996	 -
25,000	ெவண்	ெபாற்கா கைள ம்)	வழங்கிச்	சிறப்பித் ள்ளன.

இவர்தம்	இயற்றமிழ்ப்	பணிையப்	பாராட் த்	தமிழ்	இயல்	இைச	நாடக	மன்றம்	(அர )
‘கைலமாமணி’	என்ற	வி திைன ம்	 (1999	-	3	சவரன்	தங்கப்	பதக்கம்),	இவர்தம்
வாழ்நாள்	 பல் ைறப்	 பணிகைளப்	 பாராட் 	ம ைர	 -	காமராஜர்	 பல்கைலக்	கழகம்
‘ .லிட்’	 (மதிப்பியல்)	 பட்டத்ைத ம்	 (1999),	 இவர்தம்	 தமிழ்	 -	 சமயப்	 பணிையப்



பாராட் 	காஞ்சி	-	காமேகா 	பீட	அறக்கட்டைள	‘ேசவாரத்னா’	வி ைத ம்	(1999	-
ஆயிரம்	 ெவண்ெபாற்கா கள்),	 (1941-50)களில்	 இவர்	 யற்சியால்	 நான்
உயர்நிைலப்	 பள்ளிகைள	 (தாம்	 தைலைமயாசிரியராகப்	 பணியாற்றிய	 உயர்நிைலப்
பள்ளிையத்	தவிர)	நி வி	கிராமப் றங்களில்	உயர்கல்வி	ஏற்பட	வசதி	ெசய்தைதப்
பாராட் ம்	வைகயில்	 ைற ர்த்	தமிழ்ச்	சங்க ம்	அவ் ர்	நகராண்ைமக்	கழக ம்
இைணந் 	சிறந்தேதார்	வரேவற்பிைன	நல்கிச்	 (ெசப்டம்பர்)	சிறப்பித்தன.	இவர்தம்
ைவணவ	 -	இலக்கியப்	 பணிையப்	 பாராட் ச்	 ெசன்ைன	 ேகாயம்ேப 	 ‘மனிதேநய
ைவணவ	இயக்கம்’	 ‘ைவணவ	இலக்கிய	மாமணி’	வி ைத ம்	 (2001),	இவர்தம்
வாழ்நாள்	 ஒட் ெமாத்தமான	 தமிழ்ப்	 பணிையப்	 பாராட் 	 ‘தினத்தந்தி
அறக்கட்டைள’	‘சி.பா.	ஆதித்தனார்	 ‘ தறிஞர்	வி ைத ம்’	(2001	-	ஓர்	இலட்சம்
ெவண்ெபாற்கா கள்)	வழங்கிச்	சிறப்பித்த .

இனிைம,	எளிைம,	ெதளி 	இவர்தம்	பைடப் களின்	சிறப்பியல் கள்.
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ஆசிரியம்	(5)
1.	தமிழ்	பயிற் ம்	 ைற
2.	அறிவியல்	பயிற் ம்	 ைற
3.	கவிைத	பயிற் ம்	 ைற
4.	கல்வி	உளவியல்	ேகாட்பா கள்
5.	 ெனஸ்ேகா	அறிவியல்	பயிற் ம்	 ல தல்	 ல்

இலக்கியம்	(15)
6.	கவிஞன்	உள்ளம்
7.	கால ம்	கவிஞர்க ம்
8.	காதல்	ஒவியங்கள்
3.	அறி க் 	வி ந்
10.	அறிவியல்	தமிழ்
11.	தி க் றள்	க த்தரங் 	மலர்.	1974	பதிப்
12.	கம்பனில்	மக்கள்	 ரல்
13.	 த்ெதாள்ளாயிர	விளக்கம்	(பதிப் )
14.	காந்திய கள்	ெநஞ் வி 	(பதிப் )
15.	தி ேவங்கட ம்	தமிழ்	இலக்கிய ம்
16.	தமிழ்	இலக்கியங்கள்-	அறம்,	நீதி	 ைற
17.	 ைவ	(ைம)க்	கவிஞர்- ப்பிரமணிய	பாரதியார்:	ஒ 	கண்ேணாட்டம்
18.	பாேவந்தர்	பாரதிதாசன்:	ஒ 	கண்ேணாட்டம்



19.	தி க் றள்	ெதளி
20.	வாய்ெமாழி ம்	வாசக ம்

சமயம்,	தத் வம்
(அ)	விளக்க	 ல்கள்	(29)
21.	 த்திெநறி	(தமிழக	அர 	பரி 	ெபற்ற )
22.	ைசவ	சமய	விளக்
23.	ைசவ	சித்தாந்தம்-	ஓர்	அறி கம்
24.	ைசவ ம்	தமி ம்
25.	ைவண ம்	தமி ம்
26.	ஆன்மீக ம்	அறிவிய ம்
27.	ைவணவ	உைரவளம்	(ஐதிகம்,	இதிகாசம்,	சம்வாதம்)
28.	கலியன் ரல்
29.	கீைதக் றள்	(பதிப் )
30.	கண்ணன்	எழில்	காட் ம்	கவிைதப்	ெபாழில்	(பதிப் )
31.	ஆண்டாள்	பாைவ ம்	அழ 	தமி ம்	(பதிப் )
32.	கண்ணன்	 தி	பதிப் )
33.	இராம	ேதாத்திரம்	(பதிப் )
34.	 கன்	 திய 	(பதிப் )
35.	தி ப்பாைவ	விளக்கம்
36.	நவவித	சம்பந்தம்
37.	அர்த்த	பஞ்சகம்
38.	அர்ச்சிராதி
39.	ஐந் 	இரகசியங்கள்

(ஆ)	தி த்தலப்	பயண ல்கள்
40.	மைலநாட் த்	தி ப்பதிகள்
41.	ெதாண்ைட	நாட் த்	தி ப்பதிகள்
42.	பாண் 	நாட் த்	தி ப்பதிகள்
43.	வடநாட் த்	தி ப்பதிகள்
44.	ேசாழ	நாட் த்	தி ப்பதிகள்	-	 தற்ப தி	(த.அ.	பரி 	ெபற்ற )
45.	ேசாழநாட் த்	தி ப்பதிகள்	-	இரண்டாம்	ப தி	(த.அ.	பரி 	ெபற்ற )
46.	தம்பிரான்	ேதாழர்
47.	நா க்கரசர்
48.	ஞானசம்பந்தர்
49.	மாணிக்க	வாசகர்

திறனாய் 	(24)
50.	பாட் த்திறன்



51.	ெதால்காப்பியம்	காட் ம்	வாழ்க்ைக
52.	கம்பன்	பைடத்த	சி பாத்திரங்கள்
53.	அகத்திைணக்	ெகாள்ைககள்
54.	கவிைதய பவம்
55.	அண்ணல்	அ மன்
56.	 க்கவிைத	ேபாக் ம்	ேநாக் ம்
57.	கண்ணன்	பாட் த்	திறன்
58.	பாஞ்சாலி	சபதம்-	ஒ 	ேநாக்
59.	பாரதீயம்	(த.	அ.	பரி 	ெபற்ற )
60.	 யில்பாட் :	ஒ 	மதிப்பீ
61.	உயிர்	தந்த	உத்தமன்	(பதிப் )
62.	ஆழ்வார்கள்	ஆரா	அ
63.	விட் 	சித்தன்	விரித்த	தமிழ்
64.	சடேகாபன்	ெசந்தமிழ்
65.	பரகாலன்	ைபந்தமிழ்
66.	பாேவந்தர்	பாட் த்திறன்
67.	பாண் யன்	பரி :	ஒ 	மதிப்பீ
68.	கவிஞர்	வாலியின்	அவதார	 ஷன்:	ஒ 	மதிப்பீ
69.	கவிஞர்	வாலியின்	பாண்டவர்	 மி:	ஒ 	மதிப்பீ
70.	வா ம்	கவிஞர்கள்
71.	அறிவியல்	ேநாக்கில்-இலக்கியம்,	சமயம்,	தத் வம்
72.	தந்ைத	ெபரியார்	சிந்தைனகள்
73.	பண்பாட் 	ேநாக்கில்	கம்பன்	காவியம்
74.	இலக்கிய	வைகயின்	வளர்ச்சி ம்	இக்கால	இலக்கியங்க ம்

வரலா ,	தன்	வரலா 	(15)
75.	நிைன க்	 மிழிகள்-	 தற்	ப தி
76.	நிைன க்	 மிழிகள்-	இரண்டாம்	ப தி
77.	நிைன க்	 மிழிகள்-	 ன்றாம்	ப தி
78.	நிைன க்	 மிழிகள்-	நான்காம்	ப தி
79.	நிைன க்	 மிழிகள்-	ஐந்தாம்	ப தி
80.	மல ம்	நிைன கள்
81.	நீங்காத	நிைன கள்
82.	ேவமனர்
83.	 ரஜாட
84.	சி.	ஆர்.	ெரட்
85.	தா மான	அ கள்
86.	பட் னத்த கள்
87.	வள்ளல்	இராமலிங்க	அ கள்



88.	இராமா சர்
89.	பிரதிவாதி	பயங்கரம்	அண்ணங்கராசாரிய	 வாமிகள்
90.	தமிழ்க்கடல்	இராய.ெசா.
91.	 த்தமிழ்க்	காவலர்	கி.ஆ.ெப.	வி வநாதம்

அறிவியல்	(15)
92.	மானிட	உடல்
93.	அ வின்	ஆக்கம்
94.	இைளஞர்	வாெனாலி
95.	இைளஞர்	ெதாைலக்காட்சி
96.	அதிசயமின்ன
97.	நம 	உடல்	(த.	அ.	பரி 	ெபற்ற )
98.	அம் லிப்	பயணம்
99.	ெதாைல	உலகச்	ெசல
100.	அ க்க 	ெபளதிகம்	(ெச.ப.க.	பரி 	ெபற்ற )
101.	இல்லறெநறி
102.	வாைழய 	வாைழ
103.	அறிவியல்	வி ந் 	(தமிழ்	வளர்ச்சிக்	கழகப்	பரி 	ெபற்ற )
104.	தமிழில்	அறிவியல்-	அன் ம்	இன் ம்
105.	விண்ெவளிப்	பயணம்	(த.	அ.	பரி 	ெபற்ற )
106.	இராக்ெகட் கள்	(த.	அ.	பரி 	ெபற்ற )
107.	தமிழில்	அறிவியல்	ெசல்வம்

ஆராய்ச்சி	(7)
108.	கலிங்கத் ப்பரணி	ஆராய்ச்சி
109.	ைவணவச்	ெசல்வம்- தற்ப தி	(தமிழ்ப்	பல்கைலக்	கழக	ெவளியீ )
110.	ைவணவச்	ெசல்வம்-இரண்டாம்ப தி	(தமிழ்ப்	பல்கைலக்	கழகெவளியீ )
111.	வடேவங்கட ம்	தி ேவங்கட ம்
112.	 Religion	 and	 Philosophy	 of	 Nalayiram	 with	 Special	 Reference	 to
Nammalvar
113.	Studies	in	Arts	and	Science	(61st	Birth	Day	commemoration	volume)
114.	Collected	Papers

�����������	������������	�����
���	������	�����������	….

‘சாதி	அைமப் 	ஒழிக்கப்	ெபறாதவைர	நாட் ற் க்	கதி	ேமாட்சம்	இல்ைல’	என்ப
இவர்	ெகாள்ைக.	தந்ைத	ெபரியார்	அ ச் வட்ைட	ஓரள 	பற்றியவரல்லவா?



சிலம்ெபாலி	ெசல்லப்பன்	(இவர்	மாணவர்)

‘ெநம் ேகால்	விஞ்ஞானம்	கற்ற	ஆசான்
ெந மாளின்	தி வ ளால்	தமிைழச்	ேசர்ந்தார்
அம்பலத்தில்	ஆடாமல்	அைறக் ள்	ஆய்ந்ேத
அறி லகப்	பல ைறயில்	 ல்கள்	யாத்தார்’

ஆழ்வார்கள்	பா ரத்தில்	 ழ்கி	 ழ்கி
ஆழங்கால்	ப வதவர்	பிறவிப்ேப ;
வாழ்விற் ம்	க வித ம்	விஞ்ஞானத்தில்
ைவத்தி க் ம்	ேபரறி 	கல்விப்ேப ;

ஆழ்வாரின்	தைலமணியாம்	நம்மாழ்வாைர
அ கைணய	வாய்த்த ேவ	ஆய் ப்ேப ;
பால்வார்க் ம்	தாய்ேபால	 ைறகள்	ேதா ம்
பல ல்கள்	அவர்யாத்தால்	தமிழர்	ேபேற.

டாக்டர்	அ.	சிங்காரேவலன்,	தமிழ்ப்ேபராசிரியர்

(ஓய் )	ேதவக்ேகாட்ைட	ேச கன்	அண்ணாமைலக்

கல் ரி	(ெரட் யாரின்	மாணாக்கர்)

����	����������	�����

உங்க க் 	 இம்மின் ல்,	 இைணய	 லகமான,	 விக்கி லத்தில்	 இ ந்
கிைடத் ள்ள 6.

இந்த	 இைணய	 லகம்	 தன்னார்வலர்களால்	 வள கிற .	 விக்கி லம்	 பதிய
தன்னார்வலர்கைள	வரேவற்கிற .	தாங்க ம்	விக்கி லத்தில்	இைணந் 	ேம ம்
பல	மின் ல்கைள	அைனவ ம்	ப க் மா 	ெசய்யலாம்.

மி ந்த	 அக்கைற டன்	 ெமய்ப் 	 ெசய்தா ம்,	 மின் லில்	 பிைழ	 ஏேத ம்
இ ந்தால்	தயக்கம்	இல்லாமல்,	விக்கி லத்தில்	இம்மின் லின்	ேபச் 	பக்கத்தில்
ெதரிவிக்கலாம்	அல்ல 	பிைழகைள	நீங்கேள	 ட	சரி	ெசய்யலாம்.

இப்பைடப்பாக்கம்,	 கட்டற்ற	 உரிமங்கேளா 	 (ெபா கள	 / 	 -Commons	 /GNU
FDL	)[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/][http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html]
இலவசமாக	 அளிக்கப்ப கிற .	 எனேவ,	 இந்த	 உைரைய	 நீங்கள்	 மற்றவேரா



பகிரலாம்;	 மாற்றி	 ேமம்ப த்தலாம்;	 வணிக	 ேநாக்கத்ேதா ம்,	 வணிக
ேநாக்கமின்றி ம்	பயன்ப த்தலாம்

இம்மின் ல்	சாத்தியமாவதற் 	பங்களித்தவர்கள்	பின்வ மா :

Tamilian2017
Balajijagadesh
Ah3kal
TVA	ARUN

1.	 இேத	 ஆண் ல்	 நான்	 ைற ரில்	 தைலைம	 ஆசிரியனாக	 இ ந்தேபா ,
இராசி ரத்தில்	 (ேசலம்	 மாவட்டம்)	 நைடெபற்ற	 தமிழர்	 மாநாட் ல்	 லவர்
தைலைமயில்	 ‘கைல ம்	 நாட் நிைல ம்’	 என்ற	 தைலப்பில்	 ேபசிேனன்
(இரண்டாம்	 உலகப்	 ெப ம்ேபார்	 நைடெபற்ற	 காலம்	 காங்கிர ம்	 உரிைமப்ேபார்
ழங்கிவந்த	 காலம்).	 லவர்	 அவர்கள்	 ‘கைல ம்,	 நாட் நிைல ம்’	 என்ற

தைலப்பின்	 ந வில்	 ஒ 	 காற் ள்ளி	 இட் விட்டால	் நாட் நிைலக் ம்
ெபா ந் ம்	 என் 	 றி	 அைனவைர ம்	 மகிழ்வித்தைத	 நிைன
ர்கின்ேறன்↩

2.	 இப்ப க்	 வ 	 ‘கல்கி’யின்	 இயல்பான	 அடக்கம்.	 ப த்தவர்கள்	 இவைர
மிஞ்ச யா .	 அவர்தம்	 தினங்கள் ட	 நல்லத்தமிழில்	 அைமந் ள்ளன.
தாமஸ்	ஹார் யின்	 தினங்கைள	நிகர்த்தைவ	அவர்தம்	 தினங்கள்↩

3.	 ஆங்கில	 அறிஞர்	 டாக்டர்	 ஜான்சன்	 வாதம்	 ரிவதில்	 சில	 சமயம்	 வாதம்
தவறாக	 ம்ேபா 	 விதண்டாவாதத்தில	் இறங் வார்.	 அவர்	 வரலாற்ைற
எ ம்	ஆசிரியர்	 வார்:	“if	his	pistol	misses	fire,	he	would	knock	at	its
butt’s	 end”	 இைத	 அய்யா	 அவர்களின்	 விதண்டாவாதத் டன்	 ஒப்பிட்
மகிழலாம்↩

4.	 நாரா.	 நாச்சியப்பன்-ஈேராட் த்	தாத்தா	 -	ஆரியத்தின	்ைவரி	 3,	 5.	ெபரியார்
மீ 	 ெகாண் ந்த	 அளவற்ற	 பக்தியின்	 காரணமாக	 தம் ைடய
பதிப்பகத்ைத ம்	‘அன்ைன	நாகம்ைம	பதிப்பகம்’	என் 	ெபயரிட் ள்ளார்↩

5.	 அந்தெமாழிைய	ெவ க்கேவண் யதில்ைல.	இந்தி	 ப ப்ப ேபால்	தனியாகக்
கற் க்	 ெகாள்ளலாம்.	 பார்ப்பனர்கள்	 தம்ெமாழி	 என் 	 சமஸ்கி ததத்ைத
உரிைம	ெகாண்டா கின்றனேரயன்றிப்	ெப ம்பாேலார்	ப ப்பதில்ைல↩

6.	 http://ta.wikisource.org↩
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